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Bestyrelsens beretning for 2022, ved generalforsamling den 21. marts 2023. 
 
Siden generalforsamlingen i april 22, har vi i Morud Lokalråd haft mange gøremål. 

De mange gøremål, vi på vegne af medlemmernes har forsøgt at tage en retning på har 
været følgende:  
 
Fjernvarme i Morud. 

Som en af de store opgaver, så har der været arbejdet ihærdigt på at udbygge fjernvarmen i 
Morud i samtlige vænger, hvor gasfyrings anlæg, nærmer sig at være udtjente, og så ikke 
mindst de voldsomt stigende omkostninger til opvarmning. Der har også været sket 
henvendelse til Nordfyns Kommune om nedlæggelse af et jordvarme anlæg til Frugthaven. 

Bybus til Morud. 

Morud Lokalråd blev forespurgt om et høringssvar vedrørende bybus trafikplanens 
justering, så Morud nu er indarbejdet i Bynet 21, så Morud nu betjenes af rute 25 & 26, 
som er ringruter. Vi er på vegne af Morudborgerne meget tilfredse med den løsning der nu 
er en realitet. Vi planlagte af afholde en 10 års bybusfødselsdag i januar 24, som blev 
meget velbesøgt – tak for den opbakning. I Busbanden var ankermænd til at levere solide 
argumenter i høringssvaret. Repræsentanter for FynBus deltog med en bemandet stand 
ved afholdelse af Solsikkefesten i 22. Vi ønsker at forsøge at gøre det attraktivt at tage 
bybussen til sig i den daglige behov for transport til og fra Morud. 

Lokal film om Morud. 

I 2022 blev vi af Nordfyns Kommune stillet i udsigt, at få udarbejdet en lokal film om 
Morud, og hvad den kan byde ind med, for fremme af bosætning men også generelt 
fortælle om de mange initiativer og aktiviteter som er Moruds DNA. Optagelserne til filmen 
blev gjort i forbindelse med solsikkefesten.  

Byudviklingsplanen for Morud. 

I 2022 blev byudviklingsplanen for Morud. Den rummer nogle pejlemærker for, hvordan 
Morud forventes at udvikle sig de næste mange år, og blev endelig godkendt af 
Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Det fremadrettede arbejde med udmøntning 
af byudviklingsplanen er vi alle selv med til at forme – så nu er rammen sat – og der skal 
fokuseres på at skabe indhold i den ramme. Der pågår for nuværende en proces med 
behandling af ansøgning fra 2 butikskæder om etablering i Morud. Vi Morud Lokalråd har 
ikke udtalt os om hverken den ene eller anden butikskæde, vi ønsker den velkommen til 
byen og området, snarest muligt. Der er foretaget analyse af et ” handelsgrundlag ”, og den 
er helt sikkert med til at gøre det attraktivt at der bygges en ny butik i Morud. 
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Trafiksikkerhed i og omkring Morud. 

I årets løb, har vi arbejdet på i dialog med Nordfyns Kommune at få etableret en 
støjdæmpning i Morud. Vi mener at støjdæmpning af trafikstøj kan og skal ske ved 
nedsættelse af hastighed langs Søndersøvej, men den proces skal åbenbart ikke lykkes for 
os til dato. Der har været kørt ” syn og skøn ” med assistance fra Fyns Politi og 
repræsentanter for Nordfyns Kommune, men endnu er der ikke opsat byskilte længere 
nord- og syd på, på Søndersøvejen. En jordvold i en højde svarende til hjulhøjden på 
lastbiler, vil kunne betyde støjreduktion ind i boligområderne. Der har været rettet 
henvendelse til transportministeriet i en forventning om en seriøs og ordentlig behandling 
af en ansøgning til opsætning af 50 Km zone skilte. Transportministeriets tilbagemeldinger 
til trafiksikkerhedsudvalget har ikke givet en frugtbar kommunikation – nærmes totalt 
afvisende for at indgå i dialog om noget som helst. Vi, borgerne, en borger, eller 
repræsentanter for borgere, kan ikke indsende en klage eller henvendelse – der bliver 
behandlet seriøst – det er desværre blevet vores konklusion – indtil videre på den sag.  

Sociale arrangementer i Farstrup, Bredbjerg & Rue. 

Bestyrelsen har fulgt op på en opfordring, der ved en generalforsamling blev nævnt, at nu 
var Morud Lokalråd ikke en spareforening, så derfor syntes forslag stilleren, at vi skulle gøre 
noget for at udlodde nogen økonomi til lokal støtte. Den opfordring blev til at Morud Lokal 
råd skrev følgende til de 3 ”borgerforeninger”: 

Morud Lokalråd vil gerne yde en: støtte til det gode liv i landdistrikterne. 

I lokalrådets bestyrelsesmøde i går, den 1. februar, besluttede vi at ville donere kr. 5.000 
under denne overskrift til hver af landdistrikterne omkring Morud. De 3 landdistrikter er 
Rue, Farstrup og Bredbjerg. Vi anmoder dig / jer om - ganske kort - at beskrive, hvordan I vil 
kunne bruge denne bevilling på kr. 5.000,- i jeres distrikt. 
Den eneste betingelse vi stiller er, at I f.eks. ikke bruger bevillingen til at anskaffe en 
plæneklipper, en lampe eller en inventarlignende ting. Vi har et ønske om, at bevillingen 
udmøntes i 2022.  

Når lokalrådet modtager jeres beskrivelse af, hvordan og til hvad I vil bruge bevillingen 
samt informerer os om, hvilket konto nummer vi kan overføre pengene til, vil lokalrådets 
bestyrelse gennemse og forhåbentligt godkende jeres formål til anvendelsen. 

Det viste sig, at det ikke blev muligt at kunne udlodde midlerne i 2022, så derfor er der 
truffet en ny beslutning, hvor fristen for anvendelsen er sommer 2023.  
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Etablering af lysregulering i Morud. 

Vi samarbejder med Nordfyns Kommune om etablering af et lysreguleret kryds ved 
Idrætsvej / Rugårdsvej / Centret. Den proces er i gang, men er lidt udskudt, idet den 
godkendte udbygning med boliger på det ” grønne område ” øst for Langesøhallen nu er i 
proces med endelig planlægning af ca. 36 boliger, som får udkørsel til Rugårdsvej. Denne 
udbygning af boliger har sammenhæng med forskellige afstande hertil fra Idrætsvej, 
fortove, cykelsti, den grønne kiles forløb frem til Rugårdsvej og ladestander til el-biler. Der 
er økonomi til projektet – så vi har en forventning om, at etablering er færdig ultimo 2023. 

Rydning lang å-løbet i Morud. 

Vi er i gang med projekt fældning af træer langs åen, så der kan komme mere sol og lys ind 
i friluftsbadets område, ind på Beach banen samt generelt rydde lidt op langs åen. Det 
arbejde udføres sammen med KaSæl’erne og en repræsentant for Nordfyns Kommune.  

Arbejdsgruppen DASH 19 

Formålet med arbejdsgruppen DASH 19 var, at arbejde for anlæggelse af en cykelsti mellem 
Bredbjerg og Morud. Den Vision og opgave er afsluttet. Den ” gule cykel ” ved indkørslen til 
Bredbjerg er draget videre til en ny vision og visuel opgave i Søndersø, for her er der en 
arbejdsgruppe der i deres Vision og opgave, at få etableret en cykelsti mellem Søndersø 
Skov og Søndersø By. I forbindelse med kommunalvalget i 2021, gjorde flere lokale 
politikere sig til talsmænd & kvinder for at de politisk ville arbejde for en anlæggelse af en 
delvis statslig og kommunal finansieret cykelsti. Vi ønsker at jeres Vision og opgave vil 
lykkes. Tak til de mange der i dag er daglige brugere af cykelstien mellem Bredbjerg og 
Morud, der nu kan selvtransportere sig trafiksikkert på den strækning. Arbejdsgruppen 
DASH 19 har nedlagt sig selv – vi siger tak for et mangeårigt samarbejde med alle de 
interessenter der har bidraget til realisering af visionen. 

Ungdomsskole tilbud i Morud. 

I Morud mangler der et tilbud til ungdommen, et tilbud om værested til at mødes, et 
ungdomsundervisningstilbud eller et ”rum”, hvor ungdommen kan udfolde sig, bedst som 
den ønsker sig. Med det som opgave, blev der i forbindelse med tilblivelsen af det 
kommunale budget for 2023, taget initiativ til afsættelse af en økonomi, hvor det ønske kan 
realiseres. Det forarbejde er indtil videre mundet ud i, at der i 2023 er afsat kr. 300.000 til 
drift af ungdomsklub. Vi ønsker at etableringen af ungdomsklubben sker i samarbejde med 
Veflinge, idet sociale relationer mellem de 2 skoledistrikter bliver fremmet.  
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Folketingsvalg 2022. 

Vi havde en tro på, at der i forbindelse med folketingsvalget, ville blive muligt at afholde et 
lokalt politikermøde, men her var vi for sent ude, så desværre lykkedes den opgave ikke. At 
vi i Morud opnåede den højeste stemme% til et folketingsvalg i Nordfyns Kommune, må 
måske tilskrives det faktum, at Morud borgerne er bevidste om vigtigheden i at deltage i de 
demokratiske valg der afholdes. 

Borgerforeningen i Morud. 

Desværre lykkedes det ikke for den nyvalgte bestyrelse for borgerforeningen i Morud, at 
kunne fortsætte foreningen, så den nu er lukket af midlerne herfra er doneret til Livstræet 
og bidrag til en åbningsfest af det renoverede friluftsbad. 
Tak for et godt samarbejde med Borgerforeningen, som betyder at vi Morud Lokalråd har 1 
medlem mindre af lokalrådet. 

Er vi Morud Lokalråd synlige med vore initiativer ? 

Det spørgsmål har vi valgt at fokusere på fremadrettet, for vi ønsker at varetage såvel 
medlemmernes interesser, men ligeså vigtigt er det at vi beviser at vi også kan levere en 
indsats på vegne af beboerne i 5462 Morud, synspunkter og optage emner, der gør det 
attraktivt at blive medlemmer af Morud Lokalråd. Vi påtænker til generalforsamlingen i 
2024, at levere forslag til justering af lokalrådets vedtægter. Vi har et oprigtigt ønske om at 
kunne levere på det som kommunalbestyrelsen ønsker med at have lokalråd, at være dialog 
partnere mellem borger og politikere. Vi tager gerne imod forslag til justering af vedtægt 
for Morud Lokalråd fra alle. I 2023 har vi af Nordfyns Kommune en bevilling på kr. 25.000,- 
til at lave events, der synliggør Morud i det Fynske landskab. Vi har besluttet os til at være 
med ved en aktivitet i forbindelse med solsikkefesten 2023, der arbejdes med et forslag om 
at lave en ” brætspilsdag ”,  vi vil gerne honorere en foredragsholder til et konkret emne, og 
så ønsker vi at kunne bidrage til en event, der kan styrke en eller flere af Moruds 
foreninger.  

2022 har været travlt år. 

Den samlede bestyrelse har på en god og konstruktiv måde, taget vigtige emner i og 
omkring Morud på sig, og forsøgt at levere udviklende løsninger – vi er ikke i mål for med 
udviklingsplanen for Morud, er der nye og flere visioner der skal støttes og tages initiativ til 
at sætte fokus på. 

Tak for et godt og rart samarbejde i 2022. 

Mogens 


