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Formandens mundtlige beretning ved generalforsamling den 21. marts 2023. 

Der er udsendt en skriftlig beretning til denne generalforsamling, som jeg håber i 

store træk redegør for hvad vi har haft fokus på at levere på. 

Hvad skal vi nu – i 2023. 

I Bestyrelsen har vi besluttet at gøre os mere synlige i postnummer 5462 Morud. 

Vi er ikke synlige – så hvordan bliver vi det. 

Vi ønsker at fremstille en brochure eller lignende, der fortæller om vores opgave, 

formål og hvilke emner vi har haft fokus på, men mere interessant er vel:  

HVAD VIL VI ARBEJDE MED FREMOVER. 

Jeg tænker, vi vil anmode ” stakladen ” om at komme med et konkret forslag til en 

brochure eller er der andre der kan og vil være med ? 

 

Byudvikling 2023 

Byudviklingsplanen, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen for Nordfyns 

Kommune.  

Hvordan får vi den udmøntet og omsat til handlinger. 

Her må vi tage initiativet, for det er os der har medvirket til dens tilblivelse og 

indhold – så håber jeg og Morud Lokalråd samt dens medlemmer, vil være med til at 

realisere visionerne i denne byudviklingsplan. 

Vi har haft 1. møde og der er en rar stemning og interesse for at tage fat på 

opgaven. Den 2. eller 3 maj er der aftalt møde i ” politiker byudviklingsgruppen ” – 

mødes skal flyttes til den 3. maj af hensyn til Anders Thingholm deltagelse. 

Morud.dk Kan vi kan få endnu mere ud af vores hjemmeside www.morud.dk ?  

 

Det er nok ikke lige så let, for flere af vore medlemsforeninger har egen hjemmeside 

og kommunikerer naturligvis på den, men vi kunne godt ønske os, at flere vil bruge 

www.morud.dk og hertil kan vi godt bruge lidt assistance.  

For et års tid siden, fremsendte vi forslag om:  

Et MTB spor eller en pump and track bane er en ide, som ikke for nuværende bliver 

realiseret i forbindelse med ombygning af daginstitutionen Adamsminde, desværre. 

http://www.morud.dk/
http://www.morud.dk/


Morud Lokalråd  Generalforsamling 2023 

 www.morud.dk 2 

En etablering ved Adamsminde, ville give børn, unge og voksne muligheder for her 

at kunne udfolde sig, og blive rutinerede cyklister. 

Hvad ønsker vi i Morud: Biblioteks faciliteter. 

Bare det var mulig i Langesøhallen, at dagens aviser var fremlagtde – et mindre 

ønske – der har stået på To Doo Listen i flere år. 

Lastbilparkering i Morud. 

På det seneste, erfarer vi, at der langs Rugårdsvej er der flere lastbiler der holder 

parkeret, og det gør de opså på P-pladser ved Langesøhallen, – hvad findes der af 

løsninger på den sag, så lastbilparkerings muligheder ændres ? 

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

suppleanter i bestyrelsen,  

 

TAK for samarbejdet med medlemmer af trafiksikkerhedsudvalg, 

 

Tak for samarbejde med vore valgte politikere og medarbejderne i Nordfyns 

Kommunes forvaltning. 

Tak for ordet. 

 


