Morud Lokalråd

Generalforsamling 2021
Morud, den 27. juni 2021

Referat af ordinær generalforsamling,
i
Ditlevsdal Bisonfarm mødelokale, Tokkerodvej 24, 5462 Morud
Onsdag den 16. juni 2021, kl. 19.00.
Formanden Mogens Jørgensen bød velkommen til de fremmødte, og grundet Covid 19, kunne
generalforsamling ikke afholdes som vedtægterne foreskriver i marts måned. Generalforsamling godkendte
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Deltagere:
Kommunalpolitikere:
Anne-Lise Sievers (F)
Bent Soelberg (V) (afbud)
Anders Thingholm (C) (afbud)
Bestyrelsesmedlemmer:
Mogens Jørgensen.
Preben Jensen
Martin Hestnes
Jon Bøgelund Rasmussen
Keld Vrå Andersen (afbud)
Suppleanter:
Thomas Myske Mrzyglod, grundejerforening Bredbjerg Vest
Jette Rohde, Morud Borgerforening
Medlemsforeninger:
Peter Wiberg-Larsen, Morud Vandværk
Søren Grevelund, Grundejerforeningen Frugthaven
Hans Henning Nielsen, Langesøhallerne (afbud)
Gæst:
Steen Lyhne Johansen, Farstrup Furniture
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
Jon Bøgelund Rasmussen, blev valgt
2) Formanden aflægger beretning
Mogens Jørgensen aflagde beretning (vedlagt)
a. Herunder delberetninger fra de selvstændige udvalg
Thomas aflagde beretning for
DASH19
Siden sidste generalforsamling i Lokalrådet, hvor der netop var taget første spadestik til cykelstien
mellem Bredbjerg og Morud, er der sket store fremskridt i forhold til etableringen af cykelstien.
Cykelstien er næsten færdig og forventes åbnet inden sommerferien, den præcise dato er endnu
ikke fastlagt. DASH 19 ønsker naturligvis også at fejre åbningen af cykelstien, udover vores egne
ideer, har vi også efterlyst gode ideer fra borgerne i Bredbjerg, således åbningen bliver så festlig
som muligt.
Vi i DASH 19 er meget begejstrede for de flotte lygtepæle der er valgt. Disse korte kobberfarvede
lygtepæle er en æstetisk flot løsning der passer perfekt ind i området.
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Broen over Stavis Å skal også fremhæves, igen har man valgt en funktionel men også meget flot
løsning.
Vi i DASH 19 forsætter naturligvis arbejdet for en cykelsti helt ind til Odense. I forbindelse med
dette arbejde har vi en god og konstruktiv dialog med Korup Lokalråd.
Vi vil gerne takke Nordfyns kommune, både den politiske del, men ikke mindst administration for et
godt samarbejde.
Martin aflagde beretning for
Trafiksikkerhedsudvalget
- Overtog tovholderposten efter Jon, som havde ønsket at stoppe
- Gruppen kører videre, med samme medlemmer. Åbakkevænget er kommet med.
- Møder med kommune. Lydhøre overfor mindre ændringer
- Hastighedsmålinger på Åbakkevænget, og mellem rundkørslerne, udskudt
- Flytte byskilt/sænke hastigheden ud for Åbakkebænget, kommunen lydhør
- Droneoptagelser på vej ved Bakkevej
- Mål: Samlet plan, strategi, tegnet et billede, italesat overfor kommunen.
- Møde efter sommerferien
Preben Jensen aflagde beretning for
”Morud 600 år”
- Kalender fyldt med gode projekter, men intet afholdt endnu. Traumatisk.
- Alle aktiviteter indtil nu er aflyst. DM i hulspil Langesø Golf
- Præriekoncerter, 4 fredage.
- August sammen med NEET DM i ballon flyvning, vejr kan påvirke arrangementet (stævneside
opdateres med aktuelle planer)
- Juletræsmesse i Langesø
- Solsikkefest, herunder Stand Up show
- Fejring af kultur og fritidslivet
- Foredrag med Allan Poulsen
- Foredrag med Bjarne Hastrup, Ældresagen
- Foredrag med Iben From
- Faldskærmsudspring
- Historisk foredrag om Erik af Pommern
- Musikskolen
- Livstræet, forskellige arrangementer
- Tattoo Show 3. september, omfang usikkert, fyrværkeri (udskudt fra 25. juni)
- Å projektet afsluttet, markeres med arrangement (25. juni, kl. 10)
Alle beretninger blev godkendt.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Preben præsenterede årsregnskabet for 2020. (vedlagt)
Årets resultat på 11.000 kr.
Regnskabet blev godkendt
4) Behandling af 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
Preben præsenterede budgettet for 2021 (vedlagt)
Kontingent: 250 kr. medlemmer, 350 kr. annoncører
Overskud på 12.000 kr.
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Budgettet og kontingent blev godkendt.
Annoncører pris til orientering. Størrelsen fastsættes af bestyrelsen.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Keld Vrå Andersen modtog ikke genvalg
Jon Bøgelund Rasmussen modtog genvalg (valgt)
Thomas Mrzyglod blev foreslået (valgt)
b) Valg af to suppleanter. På valg er:
Thomas Mrzyglod. (Ny medlem af bestyrelsen)
Jette Rohde modtog genvalg (valgt)
Søren Grevelund blev foreslået (valgt)
7) Valg af revisor samt suppleant
a) På valg Hans Henning Nielsen (valgt)
b) På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen (valgt)
8) Eventuelt
Byudvikling, næste møde den 24. juni
MTB-spor ved Adamsminde. Ikke afvisende.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen holdt CEO Steen Lyhne Johansen fra Farstrup Furniture, et meget spændende
foredrag om stolefabrikkens historie med op og nedture. Nu er Farstrup Furniture en moderne og
veldreven virksomhed, der giver overskud.

Referent: Jon Bøgelund Rasmussen
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