
Morud Lokalråd   Generalforsamling 2023 

 

28-03-2023 www.morud.dk Side 1 af 2 
 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Morud Lokalråd, 
afholdt i 

Langesøhallernes mødelokale, Idrætsvej 7, 5462 Morud 
Tirsdag den 21. marts 2023, kl. 18.30. 

 
 

 
Deltagere: 
Inviterede kommunalpolitikere: 
Anne-Lise Sievers (F) 
Marie Søvsø (V) (afbud) 
Anders Thingholm (C) (Efter spisning) 
Anja Lund (V)  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Mogens Jørgensen 
Preben Jensen (afbud) 
Martin Hestnes (afbud) 
Jon Bøgelund Rasmussen 
Thomas Myske Mrzyglod 
Suppleanter: 
Jette Rohde 
Medlemsforeninger: 
Hans Henning Nielsen, Formand Langesøhallerne Sport og fritid 
Pia Skov Hansen, Formand skolebestyrelsen Havrehedskolen (Efter spisning) 
 
Gæster: 
Læge Peter Juel Hansen, Lægehuset i Morud. 
 
Formanden Mogens Jørgensen bød velkommen til de fremmødte og inviterede på en let anretning 
inden selve generalforsamlingen begyndte. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1) Valg af dirigent 
Hans Henning Nielsen foreslået og valgt. 
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2) Formanden aflægger beretning 
Den skriftlige beretningen var udsendt til alle deltagere forinden mødet (vedlægges) 
Formand Mogens Jørgensen fremlagde den mundtlige beretning 
a. Herunder delberetninger fra de selvstændige udvalg 
Ingen beretninger. 
Beretningerne blev godkendt. 

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
Jon Bøgelund fremlagde på vegne af sygemeldte kasserer Preben Jensen årsregnskabet for 
2022 (vedlægges) 
Årets resultat: Mindre underskud på 4.941 kr. 
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Egenkapital: 94.880 kr. 
Opkrævninger for erhvervsdrivende er først udsendt i 2023. Derfor fremgår et stort beløb 
under posten debitorer.  
Regnskabet godkendt. 

4) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder 
vedtægtsændringer. 
Ingen forslag modtaget. 

5) Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år 
Budget for 2022 blev fremlagt (vedlægges). 
Medlemskontingent for 2023: Foreslås uændret på 250 kr. 
Der er afsat 5.000 kr. til en udsmykningsfond, som kan anvendes i forbindelse med 
byudviklingsprojektet. Budgettet viste et forsigtigt overskud på 3.500 kr. 
Der er 2 foreninger mindre i 2023 (en udmeldt og en opløst). 
Budget og kontingent godkendt. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Jon Bøgelund Rasmussen og Thomas 

Mrzyglod 
b) Begge modtog genvalg. Genvalgt. 
c) Valg af to suppleanter. På valg er: Jette Rohde. En suppleantpost er vakant. 

Jette modtog genvalg. Genvalgt. 
Der blev ikke andre forslag. Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en ekstra 
suppleant. 

7) Valg af revisor samt suppleant 
a) På valg Hans Henning Nielsen 

Modtog genvalg. Genvalgt. 
b) På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen 

Modtog genvalg. Genvalgt. 
8) Eventuelt 

Morud filmen, som blev udarbejder i 2022 blev vist. Filmen kan ses på www.morud.dk. Se 
også den skriftlige beretning. 
Hans Henning Nielsen oplyste, at Langesøhallerne har 50-års jubilæum i 2023.  

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen holdt Læge Peter Juel Hansen fra Lægehuset i Morud et meget 
spændende og inspirerende indlæg, hvor vi fik historien om hvordan de overtog lægehuset for 23 
år siden. Vi fulgte udviklingen fra 2 læger og en sekretær, til i dag en stor arbejdsplads, med 3 
læger, uddannelseslæger, sygeplejersker, sekretærer, bioanlytiker og bogholder. 

 

Referent: Jon Bøgelund Rasmussen 
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