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Formandens skritlige beretning ved generalforsamling den 11. april 2022. 

 

Siden generalforsamlingen den 16. juni 21, har vi i Morud Lokalråd haft travlt. 

Travl på en god måde, fordi der er vigtige emner i og omkring Morud, der skal 

støttes med lokalrådets tilkendegivelser, og emner der samler Morud, men også 

udvikler vor område. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i beretningsperioden. Alle referater er 

tilgængelige på hjemmesiden Morud.dk. 

2021 har også været et fødselsdags år, og et af de runde. Stednavnet Morud, 

nævntes første gang den 25. juni 1421 i et dokument, og 600 års fødselsdagen blev 

fejret. Michael Søvsø påtog sig opgaven, at levere den historiske fortælling om 

tilblivelsen af Morud, tak for dit engagement. Vi havde forsøgt os med en ansøgning 

hos Nordfyns Kommunes kulturudviklingspulje, men ansøgningen blev ikke 

honoreret. Vores kommunale ansøgning indeholdt blandt andet følgende 

hovedtræk, til inspiration for en bevilling:   
 

Med udgangspunkt i en gennemskrivning af den nordfynske historie med et selvfølgeligt 

fokus på Morud vil vi sikre, at historien bliver fortalt og formidlet dels via et 

jubilæumsskrift, dels via foredrag i forbindelse med 600 års jubilæet. Kulturhistorien i 

Nordfyns kommune mangler nemlig nogle kapitler. Naturligvis ved vi, at Erik 7. af Pommern 

var konge i perioden 1396-1439, men hvad skete der på Fyn dengang, hvordan og hvorfor 

Morud kom på landkortet?  

 

Det var vores mening at vi med en bevilling ville trykke og udgive et skriv, som alle 

husstande i Morud, samt Havrehedsskolens elever kunne tage med i 

undervisningen, men desværre blev det ikke til noget.  

 

Tak Preben Jensen, tak fordi at du påtog dig koordinator rollen for denne fejring. Dit 

drive, engagement, dine visioner for at sætte Morud på landkortet blev indfriet.  

 

Tænk bare på det at opnå aftaler om afholdelse af DM i ballonflyvning, og det viste 

sig at flyvningerne blev gennemført på nogle af de bedste flyvedage der var. Tak til 

NEET for at finansiere DM i ballonflyvning 100 %, og heriblandt også en stor tak for 

de frivillige, der valgte at bruge op til 5 dage på, at få luftballoner i luftten, men også 
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pakke ned til næste dags flyvning. Vi kan vist roligt sige, at indbyggerne i Nordfyns 

Kommune, alle fik muligheder for at komme tæt på den event.  

 

Af andre events ved fejring af 600 året var aftale om faldskærmsopvisning, Stand Up 

v/ Torben Chris, Mikkel Klint Thorius og Natasha Brock, der var planlagt et stort 

tatoo, som desværre måtte aflyses på grund af forsamlingsbegrænsningen i 

forbindelse med Covid 19. Et besøg af ældresagens direktør Bjarne Hastrup, blev det 

også til i fødselsdagsåret. 

 

Og så havde vi besøg af Allan Poulsen, hvor Morud Idrætsforening klargjort til 

besøget, med et stort set up, og Allan Poulsens besøg tiltrak mange gæste. Allan 

fortalte om sit arbejde som massør ved blandt andre: Landsholdet og OB, 

banelandsholdet i cykling, håndboldlandsholdet og kvindelandsholdet i fodbold. Igen 

en af Preben Jensens ideer der blev realiseret i forbindelse med fejring af 600 året 

for Morud. 

Og det blev til en kunstevent v/ Iben Dam, som tiltrak sig en stor opmærksomhed 

ved hendes besøg, som blev afholdt i Langesøhallerne. I Morud forsamlingshus / 

Morud kontorfællesskab, blev der afholdt et foredrag med titlen ” Flensborg 
kommer til Nordfyn ” v/ Hans Christian Davidsen og her skal også lyde en tak til 
Rasmus Gade for, at han fik dette foredrag til at komme til Morud, og 

arrangementet var velbesøgt. 

 

Den 30. august blev den længe ventede dobbeltrettede cykelsti mellem Morud og 

Bredbjerg indviet. Det blev en festlig og fornøjelig dag, med gode musikalske indslag 

ved Palle Krabbe, taler ved Borgmester Morten Andersen, Formand for Teknik- 

Miljøudvalget Anders Thingholm, og jeg Mogens, på vegne af arbejdsgruppen med 

det mundrette navn: DASH 19. På Morud.dk er der billeder fra cykelstiens tilblivelse 

og frem til indvielse. Vi har fået en meget flot og brugervenlig cykelsti. 

Hovedargumentationen for denne cykelsti har været og er trafiksikkerhed, for 

enhver der har et behov for skolegang, gå og løbeture. Vi glæder kan glæde os over, 

at de 2 bysamfund nu er bundet sammen på en sikker og smart måde, og med en 

flot lyssætning. 

Vi har til Nordfyns Kommune afgivet vores på syn, i hvor mange etager et byggeri i 

Morud maximalt må være, inkl. forslag hvor til udkørsel skal foregå samt anlæggelse 

af fortov langs denne udbygning. I samme anbefaling til Kommunalbestyrelsen ved 
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Nordfyns Kommune, har vi anbefalet at der etableres et lysreguleret kryds ved 

Idrætsvej og Rugårdsvej – for sikring af alle der er brugere af Langesøhallernes 

faciliteter inkl. friluftbad, tennisbaner, fodboldsbaner, krolf, beachwolley og hvad 

der eller er i området omkring Morud IF’s anlæg. 
 

Vi deltager ved møder med Nordfyns Kommune om at forlænge ” Den grønne Kile ”, 
så den bliver bundet sammen med sti til boligområdet ved Åbakkevænget. Siden 

Oktober 21, er der ikke sket så meget, men vi er enige om lamper,      

overfladebelægning samt afskræmning til P-pladserne. En ny opstregning af P-

arealerne ved hallen udføres senere. 

I hele beretningsperioden har der været flere drøftelser & forhandlinger om 

nedsættelse af hastighed på Søndersøvej og få opsat byskilte, så hastighed derved 

bliver en 50 km zone. En nedsættelse af hastighed, vil ligeledes dæmpe trafikstøj, 

som er en meget gammel målsætning, og vi håber på vilje til at løse den udfordring.  

I Morud er ret mange indbyggere ramt af unødig trafikstøj, hvor der nu er 

rapporteret beviser for, at trafikstøj medvirker til stress. Vi har drøftet forslag til en ” 
tunnellignende støjskærm, men vil den ikke bare blive grim ? Vi synes bedre om 

jordvolde i en højde så især dæmpning fra jul og udstødning fra ved acceleration og 

decelleration bliver nedsat. Et tema i forhandlingerne er fremkommelighed og 

mulighed for anlæggelse af chikaner på vejstrækningen. Trafiksikkerhedsudvalget 

arbejder ihærdigt på en løsning, som måske skal afgøres ved/som en politisk sag for 

kommunalbestyrelsen. 

Vi Morud Lokalråd har også haft byudvikling på dagsordenen. 

Udviklingsplanen for Morud, i et samarbejde med Nordfyns Kommune, Sweco 

Arkitekter og der blev afholdt 3 offentlige møder. Udviklingsplanen er tilgængelig i 

papirudgave i Langesøhallen, og der er en planche opsat i infostanderen ved ” Den 
grønne kile ”. Det bliver nok os selv i Morud der skal skubbe på, for at 
udviklingsplanens visioner og mål bliver realiseret, og det glæder vi os til. Planen er 

godkendt – så udviklingsarbejdet kan sættes i gang. 

Det seneste års tid, har vi ønsket nedsat / valgt en arbejdsgruppe, der vil tage 

initiativ til, at vi i Morud får oprettet en ungdomsklub. For nu ca. 8-9 år siden, blev 

ungdomsklubben under Havrehedskolen lukket på grund af manglende flugtveje, 

manglende udsugning og vilkår for de ansatte medarbejdere. Der er nu dannet en 

bred arbejdsgruppe, som har repræsentanter fra skoleledelsen, leder og bestyrelse, 
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Morud IF, elevråd, Veflinge Lokalråd, Nordfyns Ungdomsskole og Morud Lokalråd. 

Der venter et spændende arbejde, og der vil blive taget kontakt til forvaltningen i 

kommunen og til medlemmer af kommunalbestyrelsen, for at en løsning kan 

realiseres. 

Til realisering af byfornyelse i Morud, er der en økonomisk ramme afsat på kr. 2 

millioner, og dem skal vi have udarbejdet forslag til, hvor og til hvad de skal 

anvendes.  

Vi Morud Lokalråd mener ikke rammen skal bruges til etablering af et lysreguleret 

kryds, så vi er om noget modtagelige for forslag der kan være med til at realisere ” 
byudviklingsplanen ” i Morud. 

Vi Morud Lokalråd ønsker en udvidelse af fjernvarmenettet i Morud. En ny proces er 

sat i gang, og aktualiteten for en energirigtig og billig opvarmning af boliger er blevet 

stor, på grund af Ruslands invasion af Ukraine. Indkøbspris på gas, og andre energier 

er steget ganske voldsomt, så vi arbejder intens på en udbygning af 

fjernvarmenettet i Morud. Vi har vist også en god sag, men for at kunne realisere 

udbygning, er det nødvendigt med en stor tilslutning af boliger, som der i dag 

opvarmes med gas, eller andre energikilder. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i beretningsperioden, fra 16. juni til dato, og i 

alle møder er der en god debat og fremadrettede forslag til behandling, der også 

nogle gange kræver forarbejde, før stillingtagen. 

 

Vi ønsker udvikling af postnummer 5462 Morud, og har med baggrund i en god 

økonomi, besluttet at donere kr. 5.000,- til Rue Borgerforening, til de 2 

grundejerforeninger i Bredbjerg, og  til Farstrup beboerforening. Overskriften på 

donationer er: Det gode liv i landdistrikterne. Vi glæder os til at modtage forslag til 

anvendelsen af donationen. 

Vi har en god og konstruktiv dialog med Nordfyns Kommunes forvaltning, og i de 

møder, er der forståelse for de emner vi bringer frem. Trafikstøjemnet og hastigheds 

nedsættelse, har dog været drøftet i for lang en periode uden konkrete løsninger. 

Ved denne geralforsamling er der beretninger fra:  

   Trafiksikkerhedsudvalget 

Friluft station i Morud. Det er stadig et ønske vi har, og måske er der en løsning på 

den udfordring i indeværende år. Det skulle glæde os, om projektet kan blive løftet 
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bort fra henlæggelsen i en støvet skuffe, for at blive til et konkret projekt. Parterne 

der var med til de første drøftelser kan rimeligt let finde en passende placering i 

Morud – så op på hesten igen – vi vil gerne Fri. Luft. Liv.  

Nordfyns kommune, har besluttet sig for en ny puljeordning. Denne pulje er 

erstattat af en LUP pulje – Lokal Udvikling Pulje. Her har Morud endnu ikke søgt 

støtte til en udviklingsprojekt. 

Til slut i denne beretning. Den gule cykel ved indkørsel til Bredbjerg er doneret bort. 

Første projekt er til Nyborg, hvor Tour De France i 2022 er en mål by, og herefter 

skal ” den gule cykel ” til Søndersø, for her er der en arbejdsgruppe, der ønsker 
Søndersø forbundet med en dobbeltrettet cykelsti til Næsby Hoved, Odense 

Kommune. Vi ønsker arbejdsgruppen her, held og lykke med forarbejderne og 

analyserne. Det fremgår af det seneste referat fra Teknik- Miljøudvalget at Nordfyns 

Kommune støtter anlæggelse af en cykelsti fra Bogense til Odense. 

Jeg vil slutte min beretning med en TAK for samarbejde til medlemmer og 

suppleanter i bestyrelsen, det har været et travlt år, med ret mange opgaver og 

emner, vi på vegne af Morud arbejder på  at medvirke til at løse. 

TAK for samarbejdet med medlemmer af trafiksikkerhedsudvalg, og andre udvalgs 

arbejder.  

Tak for samarbejde med vore valgte politikere og medarbejderne i Nordfyns 

Kommunes forvaltning. 

Mogens Jørgensen 

 


