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Hej deltagere i møde den 21. november 2018 
Mette Ravn, Niels Sandgaard, Lars Simonsen, Sanne Sarens, Chris Margaard, Charlotte Margaard, 
Thomas Mrzyglod, Mogens Jørgensen, og Jørgen Stenhøj. Allan Buchholt Høj og Preben Foldager 
deltog ikke, Ejner Kuur som havde meddelt afbud. Hans Berner, og Peter Drenck mødte ikke frem. 
 
Notat fra møde den 21. november er et resume over drøftelser og synspunkter fra mødet. 
DASH 19 udvalget består af:  
Morud Lokalråd Mogens Jørgensen  mijoergensen@outlook.dk  
Repræsent. fra Bredbjerg Preben Foldager preben.foldager@mail.dk  
Repræsent. fra Bredbjerg Thomas Mrzyglod thomas@myske.dk 
Repræsent. Havrehedsko Allan Buchholt Høj abh@nordfynskommune.dk 
Repræsent. fra Morud by Peter Drenck  peter.drenck@skolecom.dk 
Inviterede gæster til dette møde: 
Hans Berner, Ejnar Kuur og Jørgen Stenhøj. 
 
Der var ikke udsendt et forslag til en mødedagsorden, men mødet blev aftalt den 10. oktober, som 
opfølgning på dette: 

 Emner fra håndbog fra vejdirektoratet blev drøftet, hvor afsnit 4 om cykelstier indgående er 
beskrevet. 

 Den seneste trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune blev drøftet, arbejde er p.t. i gang 
vedrørende en revidering og planer for de næste år. 

 Vi anmoder om en generel hastighedssænkning fra Langesøskovens begyndelse og frem til 
byskiltet i Morud. Hastighed anmodes sænket fra 80 til 60 km zone. 

 Skiltning om mulig passage af Rugårdsvej anmodes opsat. 
 Der blev drøftet etablering af helleanlæg ved Langesøvej. 
 2 forslag til linjeføring blev indtegnet på et oversigtskort, og som indgår i det videre arbejde 

med stianlæggelsen. Nord og sydsiden langs Rugårdsvej. 
 En nødvendig vejudvidelse fra Havrehedskolen til efter Mejeriet, en strækning på ca. 400 

meter er nødvendig for en sikker anlæggelse af cykelsti. 
 Der blev snakket fordele og ulemper ved anlæggelse af enkeltrettet cykelsti fra/til Morud og 

frem til Langesøvej. 
 DASH 19 fortsætter bestræbelserne på at få den dobbeltradede cykelsti forbundet med 

Odense kommune. For nuværende er der et stop ved den 1.st.indkørsel til Bredbjerg fra 
Morud siden. 

 En artikel om en linjeføring ved Millinge bliver der bedt om aktindsigt i, for om muligt at 
anvende og bruge erfaringer herfra til anlæggelsen. 

 Der blev orienteret om henvendelse til Odense Politi og herfra er meddelelsen at Rugårdsvej 
er en ” stor landevej ”. Hastighedsdæmpende foranstaltninger blev foreslået som metode til 
at tvinge hastigheder ned gennem skov og den bugtende og snoende nuværende vejforløb. 

 En lys regulerings løsning blev drøftet, således at nu en passage over Rugårdsvej, så skal der 
kunne aktiveres lys, så biltrafik stopper. 

 Det blev aftalt at de nærmeste naboer til Rugårdsvej udarbejder et notat, som sendes til 
Morud Lokalråd.  

 Et møde om trafiksikkerhed i Morud er berammet til den 4. januar 19, med forvaltning i 
Nordfyns kommune. 

Dette notat er udarbejdet af: Mogens Jørgensen 
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