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Morud, den 12. september 2020 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling, 

i 

Langesøhallernes mødelokale, 

Onsdag den 26. august 2020, kl. 19.00 

 

Formanden Jon Bøgelund Rasmussen bød velkommen til de fremmødte, og grundet vilkår iht. Forsamlings 

forhold omkring Covid 19, kunne generalforsamling ikke afholdes som vedtægten foreskriver i marts 

måned. Der var tilslutning til denne ændring. 

 

Deltagere: 

Kommunalpolitikere: 

Anders Thingholm (C) og Anne-Lise Sievers (F). Bent Soelberg (V) havde meldt afbud. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jon Bøgelund Rasmussen, Keld Vrå Andersen & Mogens Jørgensen. 

Der var meddelt afbud fra: Preben Jensen, Martin Hestnes 

Øvrige: 

Hans Henning Nielsen, Langesøhallerne 

Rasmus Gade, Tovholder Busbanden 

Jørn Kaltoft, Langesøhallerne og Idrætsforening 

Greta Kaltoft, Morud Kunstdage og Menighedsrådet 

Thomas Myske Mrzyglod, grundejerforening Bredbjerg Vest 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. Hans Henning Nielsen blev foreslået og valgt. Dirigenter kunne konstatere at 

generalforsamling var lovlig indvarslet ved opslag den 12. august, og godkendte ligeledes 

udskydelsen på grund af Covid 19 situationen. 

 

2. Formanden Jon Bøgelund Rasmussen aflagde beretning (vedlagt som selvstændigt bilag). Der blev 

aflagt del-beretninger for følgende udvalg:  

 

Busdriften – Busbanden (vedlagt som selvstændigt bilag) 

Beretning ved tovholder Rasmus Gade. 

 

Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg (DASH 19) 

Beretning ved tovholder Mogens Jørgensen (vedlagt som selvstændigt bilag) 

 

Hjemmeside 

Beretning ved tovholder Jon Bøgelund Rasmussen 

 

Beretningerne blev enstemmigt godkendte. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

Kasserer Preben Jensen Preben havde meldt afbud, så regnskabet blev forelagt af Mogens 

Jørgensen. Regnskabet for 2019 viste indtægter for 19.250,- og udgifter for 8.365,00. Dvs. et 

samlet overskud på 10.885,00. Der var ubrugte eventmidler på 6.946,15, hvoraf kr. 6.000,- er 

tilsagte men ej udbetalte. Der vil blive indledt drøftelser med Nordfyns Kommune om, at de u 

forbrugte midler overføres til 2020 & videre til 2021. Der var ingen forbehold fra revisoren. 

 

Generalforsamlingen bemærkede foreningens forholdsvis store formue og anbefalede at 
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lokalrådet fik brugt nogle af pengene. Også set i lyset af at der gives kommunalt tilskud. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer. 

Der var ikke kommet nogle forslag. 

 

5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år 

 

Budgettet for 2020 blev fremlagt. Indtægter på 19.250 (heraf et nyt kommunalt tilskud på 5.000 

kr. til lokalråd som ikke hører under Landdistriktsrådet). 

 

Udgifter på 15.000. Sammenlagt et mindre overskud på kr. 4.250,-. 

 

Eventmidler fra Nordfyns Kommune er fortsat 25.000 kr. Overført fra 2019: 6.946,15, i alt 

31.946,15 til udlodning i 2020. 

 

Kontingent for 2021 blev foreslået uændret på 250 kr., som blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Martin Hestnes, Preben Jensen & Mogens 

Jørgensen 

Alle 3 modtog genvalg og blev valgt. 

 

b. Valg af to suppleanter. Rasmus Gade ønskede ikke genvalg. Foreslået blev: Thomas 

Mrzyglod og Jette Rohde (havde meddelt tilsagn skriftlig). De blev begge valgt.  

 

7. Valg af revisor samt suppleant 

a. På valg Hans Henning Nielsen 

Han modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 

b. På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen 

Han modtog genvalg (havde meddelt tilsagn via mail) og blev enstemmigt valgt. 

 

8. Eventuelt 

 

Der blev bl.a. drøftes de nye udstykninger på begge sider af Idrætsvej. Den ene bænk der blev 

indkøbt af donation fra ” Bland dig prisen ”, er midlertidig nedtaget af NF kommune, som vil 
sørge for genopsætning. Der blev givet udtryk for det meget positive i at første spadestik til 

cykelsti mellem Morud og Bredbjerg blev foretaget i dag den 26. august. Der blev drøftet et 

nødvendig behov for, at der i Morud gendannes en ungdomsklub, i Havrehedskolen lokaler eller 

andre steder. Ungdommen mangler et ” miljø ”, hvor de kan mødes.  

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Til generalforsamlingen var indbudt CEO Steen Lyhne Johansen fra Farstrup Furniture. Steen havde meddelt 

afbud, så vi må have til gode at høre hans indlæg.  

 

 

Referent:  Mogens Jørgensen 
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