Morud Lokalråd
Morud, den 10. august 2020
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd,
tirsdag den 11. august 2020, kl. 19.00
i Langesøhallen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referater fra møder den 19. maj 2020
2. Økonomi
3. Indsatsområder
a. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. (MJ)
b. Omlægning af morud.dk. (MH)
c. Busbanden/Busser status
d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR)
Fartbøller i Morud?
4. Aktuelle emner
a. Kundeaftale Danske Bank
b. Events 2019/2020
Ansøgning fra Morud Borgerforening
c. Den kommende generalforsamling 26. august 2020
gæstetaler er fundet.
d. Nye emner til bestyrelsen
e. Morud 600 år i 2021 (PJ)
f. Udviklingsplaner i lokalrådene - LUP (se mail fra PJ)
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=155624&ItemId=
155650

g. Fundraising dag 5.10.2020
h. Procedure for navngivning af nye veje (se mail fra MJ)
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=155587&itemId=1
55594

Aktion fra vores side?
5. Nyt
a. Opfølgning erhvervsdrivende
b. Opfølgning medlemmer
6. Evt.
Jon Bøgelund Rasmussen
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Morud Lokalråd
Referat af bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd,
tirsdag den 11. august 2020, kl. 19.00, i Langesøhallen
Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Rasmus Gade, Martin Hestnes,
Mogens Jørgensen. Vi har ikke hørt fra Keld Vrå, er sikkert på job.
Ad 1.
Referat af 19. maj godkendt.
Ad 2.
Vi har nu 2 konti: Eventmidler med et indestående på kr. 946,15
Fri kassebeholdning udgør kr. 89.378,65
Der har været stigende udgifter til webhotel ca. kr. 1700,Ad 3.
a. Åsted møde afholdt den 10. august 2020.
b. Intet nyt, der ønskes en kalender.
c. Rasmus orienterede om seneste nyt om bussen til Morud. Flere ruter har
fået nye ruter fra august. Dog ingen ændringer køreplanerne i vores område,
der fortsætter uændret.
d. Jon indkalder snarest til et møde.
Vi er udfordret med høje hastigheder på Rugårdsvej. Hastighedsmålinger indhentes
til næste trafiksikkerhedsudvalgsmøde. Ja, vi har desværre fartbøller i og omkring
Morud. I Rue har der været drøftet trafiksikkerhed.
Jon orienterede om en spørgeskema undersøgelse foretaget blandt
udskolingsbørnene ved Havrehedskolen.
Fra overskuddet ved den senest afholdte STORE KLASSEFEST i 2016, henstår et
beløb på kr. 10.000,- til styrkelse af idræt, fællesskab og skole i Veflinge.
Havrehedskolen har råderet over beløbet, som måske kunne anvendes til styrkelse
af børns cykeladfærd.

Ad 4.

a. Er langt om længe godkendt, og alle formalia er på plads.
b. En ansøgning om støtte til lokalt arrangement i Rue Mejeri blev godkendt
med et beløb på kr. 1.700,-. Restbeløb til eventmidler fra 2019 er hermed
brugt, og restbeløb kr. 754,00, tages af de frie midler Morud Lokalråd har.
c. Steen Lyhne Johansen gæster vores generalforsamling.
d. Bestyrelsen kontakter nogle, der vil lade sig vælge til suppleantposterne.
e. Der er ikke nogen aftale om en koordinator til fejring af jubilæet. Preben
Jensen har holdt et godt og konstruktivt møde med NEET og som også
mener at 600 året skal markeres og vil støtte det. Forskellige emner og
indslag blev drøftet.
f. P.t. er der ikke udarbejdet en plan for Lokal Udviklings Pulje, emnet drøftes
igen senere.
g. Opfordrer til at deltage i Fundraising møde 5. oktober.
h. Afventer behandling teknik og miljøudvalget. Citat fra referat fra udvalgets
behandling. Der åbnes op for at alle kan indsende forslag til vejnavne, hvor udvalget
efterfølgende beslutter et vejnavn.

Ad 5.
Ad 6.

a. Ingen bemærkninger.
b. Ingen bemærkninger.
Mogens orienterede om en ansøgning som Grundejerforeningerne i Bredbjerg
har indsendt vedrørende etablering af en legeplads med nyt inventar mv.
En af bænkene der blev indkøbt for ” Bland Dig Prisen ” opsat ved indkørsel
til Brugsen i Morud er ødelagt og fjernet. Emnet behandles på et senere
tidspunkt, og vi afventer om der af Nordfyns Kommune opsættes et nyt.
Referent: Mogens Jørgensen
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