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Morud, den 11. februar 2020 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, 
 

tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.00 
hos Jon 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. januar 2020 
 

2. Økonomi 
 

3. Indsatsområder 
a. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. Sidste nyt (MJ) 
b. morud.dk. Status (MH) 
c. Busbanden/Busser status 
d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 

Spørgeskema 
 

4. Aktuelle emner 
a. Events 2019/2020, status 
b. Den kommende generalforsamling 
c. Nye emner til bestyrelsen 
d. Min Landsby app, opstartsmøde den 25.2.2020 
e. Folkemøde Bornholm. (JBR) 
f. Langesøhallerne Repræsentantskabsmøde 24.3.2020 
g. Langesøhallerne, sti, parkering mm. (orientering) 
h. Fundraising dag 19.5.2020 

 
5. Nyt 

a. Opfølgning erhvervsdrivende 
b. Opfølgning medlemmer 

 
6. Evt.  

 
 
Jon Bøgelund Rasmussen 
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Referat af bestyrelsesmøde 18. februar 2020 
Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Martin Hestness, Mogens 
Jørgensen, Keld Vrå, Rasmus Gade 
  

1. Kommentarer og tilføjelser: Jon kontakter Odense Bibliotek og Landsarkivet i 
Odense og vi forsøger at låne en bog omkring Morud oprindelse. 
Ad 4a. Vi modtager kr 25.000,- i eventmidler til brug i 2020. 
Mogens kontakter igen Kurt Holm, og Helge Larsen, vedrørende biodiversitet i 
Vigerslev Sogn, efter fornyet kontakt til NF kommune v/ jordbrugsteknolog 
Rasmus Nielsen. 

2. Aktuelt indestående kr. 87.000,- inkl. event midler. Resterende uforbrugte 
eventmidler fra 2019. Kr. 17.000,-. Lokalrådet disponerer frit over kr. 70.000,-.   

3. a Ikke nyt at orientere om. Tak til Kaltoft for rapport fra Odense kommune. 
b Arbejdsgruppen: Jon, Martin og Rasmus aftaler møde for justering af 
hjemmesiden. Langesøhallerne ønsker omtale på Morud. Der har været 526 
brugere på hjemmesiden siden januar 2020 og 3000 sidevisninger. Kursus i brug 
af nye hjemmeside den 31. marts kl. 19.00 i Langesøhallen til 21.30.  
c Jon og Busbanden ( Søren & Rasmus ) har deltaget i FynBus-infoaften i 
Søndersø. Busbanden laver info om de nye busture, der øger Morud-bussens 
attraktivitet i oplandet.    
d Skolebestyrelsen har udarbejdet et spørgeskema om Cykelvaner for elever og 
lærere ved Havrehedskolen i Morud og Veflinge skole. 

4. a Der arbejdes på afholdelse af ” Den Store Klassefest i 2021 ”.  
b Preben, Martin og Mogens gav tilsagn om genvalg på generalforsamling. Rasmus 
modtager også genvalg. Gæst til generalforsamling er direktør for Farstrup 
Møbelfabrik. 
c Jon henvender sig til Skolebestyrelsen med opfordring til at drøfte kandidater. 
d Martin og Rasmus deltager og hører hvad indholdet bliver med frivillige der 
skriver lokale nyheder og informationer til APP’en.Der er bestyrelsesmøde i 
Jydekrog grundejerforening hvor Min Landsby App kan drøftes. 
e Vi kan fremover være passive medlemmer af Landdistriktsrådet. Jon deltager 
med suppleant Preben Jensen.  
f Jon og Mogens deltager i Langesøhallens repræsentantskabsmøde. 
g Det skal ikke fremover være muligt at parkere ved Langesøhallerne. Vi kan 
opfordre til at der etableres langtidsparkering ved Vissenbjerg af- og tilkørslen. 
h Vi afventer stillingtagen på næste bestyrelsesmøde. 
 

5. a Morudgård kontaktes 
b AOF Center Odense / Nordfyn har købt annonce på hjemmesiden. 

6. Eventuelt, herunder næste møde. Generalforsamling flyttes til den 17. marts i 
Langesøhallerne. 
 
Referent: Mogens Jørgensen 
 


