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Til Morud Lokalråds, generalforsamling 2020 

Bredbjerg den 14. marts 2020. 

Beretning / orientering fra DASH 19 

DASH 19. medlemmer har også i 2019 været aktive til fremme af anlæggelse af dobbeltrettet 

cykelsti mellem Bredbjerg og Morud. Hovedvægten blev lagt på en konstruktiv og positiv dialog 

om muligheder og begrænsninger i forbindelse med afgivelse af høringssvar til Nordfyns 

kommune. Efter afholdelse af et af Nordfyns kommune indbudt dialogmøde, den 9. oktober, hvor 

stemning var konstruktiv og direkte, indsendte vi DASH 19 høringssvaret, som omhandlede 3 

hovedpunkter. 

 Sikker belyst skolevej og øget trafiksikkerhed. 

 En sikker pendler rute og forbedret infrastruktur. 

 Vi anbefaler på vegne af Skolebørn og øvrige bløde trafikanter. 

Med venlig hilsen 

DASH 19 – stregen der forbinder by og land 

 

Ifølge den tidsplan for cykelstien, ville der ikke komme til at foregå ret meget offentligt om 

anlæggelsen. Forvaltningen ville fra ca. fra oktober 2019 og frem til udgang af 1. kvartal 2020, 

arbejde med høringssvar, afholde forhandlinger med lodsejere der kommer til at afgive jord til 

anlæggelsen, og andre forberedelser herunder opmålinger mv. Så her har vi ikke fra DASH 19 

øvrige oplysninger at kunne bibringe denne beretning med.  

I løbet af 2019, har der været telefonisk kontakt med Korup Lokalråd om videreførelsen af 

cykelstien til og ind i Odense kommune, men forvaltningen og ledelsen heraf, har ikke ført til 

konkrete tilsagn desangående. Dialog med Korup Lokalråd er intakt, så i 2020 følges op med 

samarbejder her. 

Fra ansøgningen til den statslige cykelsti pulje kan følgende citater fremdrages: Ved et samarbejde, blev 

det muligt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Morud til Bredbjerg. 

I en ” Pulje til fremme af Cyklisme” skrev Nordfyns Kommune en ansøgning i 2017 til projektet 
”flere skolebørn på cykel til Morud og Søndersø”.  

Projektet bestod af 2 delprojekter, der begge var etablering af dobbeltrettet cykelsti. Den ene 

mellem Skamby og Søndersø og den anden mellem Morud og Bredbjerg. 

Det er blandt andet en bevilling fra denne pulje, der har gjort det muligt, at der i 2020 anlægges en 

dobbeltrettet cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.  
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Vi i DASH 19 har i 2019 i arbejdsgruppen også modtaget en støtteerklæring fra Korup Lokalråd som 

skriver: 

Korup Lokalråd har med interesse fulgt jeres arbejde i Morud Lokalråd med at få etableret en 

cykelsti mellem Morud og Bredbjerg. Vi kan kun rose jeres materiale, som udsendt i samarbejde 

med arbejdsgruppen Dach 19. Vi vil hermed gerne udtrykke vores støtte, og vi vil være parate til at 

indgå i et samarbejde, når cykelstien skal etableres i Nordfyns kommune og videreføres til Odense 

kommune. 

På vegne af DASH 19 

Mogens Jørgensen 

 


