
Morud Lokalråd   Generalforsamling 2020 

 

26-08-2020 www.morud.dk Side 1 af 5 
 

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 26. august 2020 

Siden sidst 

Endnu et år er gået plejer jeg at starte min beretning med. Men i år skulle det være anderledes. 
Coronaen satte en stopper for den planlagte generalforsamling i marts måned. Så nu sidder vi her i 
slutningen af august, hvor det igen er muligt at mødes fysisk, dog under lidt andre former end 
tidligere. Det er en underlig fornemmelse at stå her og skulle berette om noget, som er sket helt 
tilbage i 2019. Derfor vil jeg i mit indlæg også komme ind på nogle highlights for 2020, som ligger 
uden for den formelle del af beretningen 

Det er også i år, at det er 20 år siden lokalrådet blev stiftet, nærmere betegnet den 16. marts 2000 
på et møde i Køreladen ved Langesø Skovkapel. Vi har valgt ikke at festligholde det, men venter til 
25-års jubilæet. Vi har selvfølgelig en forventning om at lokalrådet også eksisterer til den tid. 

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i perioden og der har sædvanen tro været en del aktiviteter. Alle 
referaterne kan I finde på vores hjemmeside, morud.dk 

Traditionen tro vil jeg starte med beretninger fra de selvstændige udvalg under Lokalrådet 

• Busdriften – Busbanden 

Beretning ved tovholder Rasmus Gade. 
Se særskilt beretning for Busbanden. 
 

• Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg 
Beretning ved tovholder Mogens Jørgensen 
Se særskilt beretning for DASH 19. 
 

• Velkomstpakke til nye tilflyttere 
Der har været arbejdet ihærdigt på at få skabt en velkomstpakke til nye tilflyttere. Og der 
blev også udarbejdet en fin brochure. Projektet er dog sat på standby, pga. af de nye 
GDPR-regler, som gør at vi ikke længere kan få oplysninger om nye tilflyttere fra 
kommunen. Lige nu afventer vi en mulighed for at kommunen stiller en service til rådighed 
for borgerne der flytter til Morud/5462, hvor de kan give samtykke til at blive kontaktet af 
os. Martin og Mogens har deltaget i arbejdet. Jeg tror desværre, at vi er nødt til at opgive 
projektet. 

 

• Hjemmeside 

Morud lokalråd har allerede i 2018 igangsat en fornyelse af morud.dk, så siden fremover vil 
fremstå i et mere moderne design. Siden er gjort mere tilgængelig for flere brugere således 
at opdateringer vil kunne håndteres af flere personer.  
Fokus på den nye side er 
 

o generel fortælling omkring Morud og omegn 
o Informationskilde i forhold til Lokalrådets bestyrelse, møder og arbejde 

http://www.morud.dk/
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o Samlingspunkt for information vedrørende projekter som sker i Morud og omegn. 
Som f.eks. cykelstiprojektet, byudvikling osv. 
 

Planen var lancering i december 2019, og jer tror lige nøjagtig at vi nåede det. Så det er vi 
utrolig stolte over at det lykkedes. Der er fortsat mulighed for forbedringer. Bl.a. mangler vi en 
kalenderfunktion, som skal kunne integrere med antenneforeningens infokanal. 
 
Siden er udviklet i WordPress, med et såkaldt responsivt design, så den også kan bruges på fx 
smartphones. 
 
Martin er tovholder på projektet, men jeg vil også nævne Rasmus, som er kommet med 
værdifuldt input til bl.a. den generelle fortælling om Morud. Projektet lukkes nok ned i år. 
 
• Trafiksikkerhedsudvalget 

Morud Lokalråd etablerede i juni måned 2019 et underudvalg, som skal beskæftige sig med 
trafiksikkerheden i Morud og omegn. Udvalget arbejder tæt sammen med kommunen, 
med henblik på, at få forbedret trafiksikkerheden i vores område. 
 
Vi har fået nedsat et udvalg, med repræsentanter for store dele af byen, inkl. Rue. Der er 
en god fordeling på alder og køn. 
 
Der har været afholdt to møder 28. august 2019 og 16. oktober 2019. 
 
På det første møde fik vi udformet og prioriteret en liste over de forskellige 
indsatsområder, som kort er: 
 
* Hastighedsnedsættelse Rugårdsvej fra Mejeriet til byskiltet (ifb. cykelsti) 
*Forbinde byen bedre – sikker krydsning af Søndersøvej 
*Trafiksikkerhed krydset Søndersøvej/Tokkerodvej 
*Hastighedsdæmpning Bakkevej 
*Hastighedsdæmpning Rue 
*Forbinde byen bedre – sikker krydsning af Rugårdsvej, Nye udstykninger – Åbredden og 
Åbakkevænget 
*Rugårdsvej vest for Morud farlig for bløde trafikanter 
*Bedre cykel forhold på Søndersøvej mellem de to rundkørsler. 
 
Desuden har der været møde med Veflinge Lokalråd om de ældre elevers transportvaner 
mellem Veflinge og Morud/Havrehedskolen, fx hvilken vej de cykler: Banevej, gennem 
Morud Skov eller ad Rugårdsvej. Det er også blevet fulgt op af en 
spørgeskemaundersøgelse blandt udskolingselverne fra Veflinge.   
Der har også været holdt møde med Nordfyns Kommune, hvor de forskellige 
indsatsområder er blevet drøftet.  
 
Vi har som tidligere været med i kommunens ”Sænk farten” kampagne, hvor vi selv kan 
beslutte hvor skilte skal sættes op. 

http://www.morud.dk/
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Jeg har selv været tovholder på dette udvalg, men håber at Martin vil tage over. 

 
 

Kæmpestor tak til tovholderne og resten af grupperne for det fortsatte store engagement. 
 

Tilskud til events 

Vi får årligt 25.000 kr. fra kommunen. Formålet med tilskuddet, er at give vores forening bedre 
muligheder for at tilrettelægge og gennemføre events. I 2019 har vi brugt 19.800 kr. på 3 events. 
 
Eventmidler fra Nordfyns Kommune 2019 

Modtager Kontaktperson Event Sted Dato Budget Anvendt 

Overført fra 2018       01.01.2019 12.246,15 12.246,15 
Overført fra 
kommunen 

      
15.11.2019 8.500,00 8.500,00 

Morud 
Forsamlingshus 

Formand Marie 
Holmgaard Søvsø 

Foredrag og debat 
med Rune Strøm 

Morud 
Forsamlingshus 24.06.2019 -8.000,00 -8.000,00 

Morud 
Forsamlingshus 

Formand Marie 
Holmgaard Søvsø 

Fredagsbar og 
etablering af 
støtteforening 

Morud 
Forsamlingshus 

15.11.2019 -8.500,00 -5.800,00 
Morud 
Idrætsforening 

Preben Jensen Juletræsfest Langesøhallen 
15.12.2019 -6.000,00 -6.000,00 

I alt 2019         -22.500,00 -19.800,00 

Rest **)         
-1.753,85 946,15      

  
**) Overført til 2020  

  

  
 
Som I kan se, så er der stadig penge tilbage fra 2019. Vi forventer at få samme beløb i år og i 2021. 
Disse penge vil vi gerne reservere til én stor event i 2021. Mere om det senere. 
 
Byudvikling i Morud 

Der var i budgetaftalen for 2019 sat 1.039.000 kr. af til byudvikling. Disse midler blev ikke frigivet, 
så vores ønske om at genoplive byudviklingsgruppen, med Keld som tovholder blev ikke indfriet. 
 

Udvikling og byudvikling omkring Langesøhallerne 

Hallen/idrætsforening har været primus motor på arbejdet med at få afklaret stiadgangen fra den 
nye udstykning ved Åbakkevej. Desuden arbejdes på et Å projekt og forskønnelse af Idrætsvej, 
herunder parkeringsforholdene. Lokalrådet har været med på sidelinjen og bl.a. afgivet 
støtteerklæringer. 
 

Deltagelse i møder og workshops 

Sædvanen tro har vi deltaget i forskellige møder og workshops. 
 

• 3. april 2019. Fundraising dag. 

http://www.morud.dk/
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• 6. maj 2019. Møde med kommunen, Langesøhallen og Idrætsforening vedr. 
parkeringsforholdene ved hallen 

• 7. maj 2019. Dialogmøde med temaet ”Bæredygtige lokalområder” i Veflinge 
Forsamlingshus. Eftersom man havde opdelt på skoledistrikter, blev Morud og Veflinge 
samlet i et møde. 6 møder blev afholdt i kommunen. 

• 9. oktober 2019. Dialogmøde om Cykelstien Morud-Bredbjerg 
• 10. oktober 2019. Infomøde om app'en MINLANDSBY 

 
Infostanderen ved Centret/Idrætsvej 

Vil ville gerne at der kunne være en form for lokal turistinformation, fx et kort over området med 
diverse seværdigheder, butikker og restauranter. Vi har været i kontakt med NEET med hensyn til 
adgang til kortmateriale. Vi kigger også på om fx udskolingseleverne, som en del af et skoleprojekt, 
kan beskrive vores seværdigheder fx med QR-koder, så gæster kan få mere information direkte på 
deres smartphones. 
 
Medlemmer af lokalrådet 

Antallet af medlemmer er uændret på 22.  
 
Annoncører på hjemmesiden 

En enkelt erhvervsdrivende har desværre ikke længere annonce på morud.dk. Til gengæld er der 
kommet 3 nye til.  
 
Lidt om 2020 i overskriftsform (ikke en del af selve beretningen) 

• Digitale infostandere  
NEET har planer om at opsætte kæmpe digitale infostandere (4,6 x 2 m)  ved 
indfaldsvejene til de 4 hovedbyer. Vi har protesteret mod en placering indenfor bygrænsen 
i Morud. 

• Naturlegeplads ved Ditlevsdal. 
Lokalrådet var medansøgere på etablering af en naturlegeplads ved Ditlevsdal, finansieret 
af Nordfyns Kommune. Vi måtte trække os, da det gik op for os at lokalrådet formelt set 
var ansvarlig for vedligeholdelse, tilsyn ol. Og det ansvar kunne vi ikke påtage os. 

• Den nye udstykning 
Lokalråd blev bedt om, sammen med Lokalhistorisk Arkiv, at komme med forslag til navnet 
på den nye udstykning ved Åbakkevej. Vi foreslog ”Stjernebjerg”. Helt uventet valgte T&M 
udvalget at se bort fra vores forslag og i stedet kalde udstykningen ””Åbakkevænget”. 
I øvrigt er status pt., at der er solgt/reserveret 28 ud af 44 grunde. 

• Udstykning på venstre side af Idrætsvej (Hans Kurts areal) 
Boligorganisationen Civica har ønske om almene boliger på området. Vi har haft møde med 
kommunen. Vi kan ikke tilslutte os projektet (bl.a. bebyggelse i 3 etager), og har sendt et 
skriftligt opfølgningssvar. 

• Budget 2021 
Der er foreslået afsat 6,5 million til trafiksikring af krydset Idrætsvej/Rugårdsvej. Tunnel 
eller rundkørsel 
Der er foreslået afsat 1 million til byudvikling i Morud 

http://www.morud.dk/
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• Ny prismodel for annoncører på Morud.dk 
Efter overgang til ny hjemmeside er priserne ensrettet, så en annonce koster 350 om året.  

• Min Landsby app 
App’en er købt af kommunen. Vi har fået den demonstreret. Vi har besluttet ikke at tage 
den i brug, bl.a. fordi væsentlige integrationer mangler. Den tilfører ikke ekstra værdi til 
vores område i forhold til Facebook og hjemmeside. 

• Morud 600 år i 2021. 
Ifølge Institut for Navneforskning på København Universitet er navnet Morud første gang 
nævnt den 25. juni 1421 med navnet ”Morwth”. Vi er i gang med planlægge 
festligholdelsen af jubilæet og foreslår de opsparede eventmidler anvendt til jubilæet. 

• Bland dig bænkene ved Centret 
Nye bænke bestilles og udskiftes af kommunen. 

Afslutning 

Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til den øvrige bestyrelse for et fortrinligt samarbejde og flot 
engagement. Tak til alle de andre frivillige, især tak til de selvstændige udvalg under lokalrådet. Vi 
kan som lokalråd ikke undvære jeres indsats. Den er guld værd.  
 
Tak!  
Jon Bøgelund Rasmussen 

http://www.morud.dk/

