Referat af Morud Lokalråds
Bestyrelsesmøde mandag den 15. april 2019
Deltagere på mødet:
Jon Bøgelund Rasmussen
Mogens Jørgensen
Preben Jensen
Martin Hestnes
Afbud fra:
Keld Vrå Andersen
Suppleant:
Rasmus Gade
1. Godkendelse af referat
a. Ordinært bestyrelsesmøde 19. februar (godkendt)
b. Generalforsamling den 26. marts (godkendt)
2. Konstituering
a. Sekretær (Mogens)
b. Kasser (Preben)
c. Jon (Formand)
d. Martin (Næstformand)
3. Mødeplan
a. 25/6-2019 Bestyrelsesmøde
b. 24/9-2019 Bestyrelsesmøde
c. 3/12-2019 Bestyrelsesmøde
d. 18/2-2020 Bestyrelsesmøde
e. 24/3-2020 Generalforsamling
4. Økonomi
Økonomien fremlagt af Preben.
79200 kr. indestående
250 kr. i restanse
5. Indsatsområder
a. Velkomstpakker – afventer fortsat afklaring omkring tilflyttere
Landdistriktsrådet må have samme udfordring, eventuelt lægge fælles pres
i. Bed kommunen enten lægge en funktion på hjemmesiden hvor borgere kan
rekvirer velkomstpakke, alternativt vedlægge vores folder til Nordfyns
velkomstpakken
ii. Der indkaldes til nyt velkomstmøde i projektgruppen, hvis Hanne Bille er med på
ideen.
b. Cykelsti Morud
i. Korup Lokalråd har aftalt møde med Rådmand i Odense Kommune Jane Jegind om
anlæggelse af cykelsti fra Odense til Morud.
c. Modernisering af Morud.dk
i. Eventuelt afsættes økonomi til at udvikle en ny hjemmeside
d. Busbanden
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i. Der udarbejdes et høringssvar i forhold til busdriften i 2021 Grundlæggende anses
forslag fra Fynbus som positive.
e. Trafiksikkerhedsgruppe
i. Sammensættes inden 1. maj.
ii. Jon slår trafiksikkerhedsgruppen op på Morudsiden igen
iii. Allerede tilmeldte personer samles og sendes til Lokalrådet
iv. Jon sender mail til medlemmer af lokalrådet med opslaget fra Facebook
v. Borgerforening spørges til deltagelse
6. Aktuelle emner
a. Infostander
i. Det aftales at der arbejdes videre for at skabe et lokalt kort til infostanderen
ii. Martin beder Morten om eventuelle skitser
iii. QR koder til at skabe liv fra området
iv. Preben tager kontakt til Anders Tingholm i forhold til at få de ældre klasser i skolen
til at udarbejde materiale til QR koderne
b. Dialogmøde 7. maj
i. Anne Margrethe fra Veflinge (Landdistrikstrådet)
ii. Mogens deltager på planlægningsmødet 26. april
c. Invitation til Nordfynske stjernepriser
i. Morud lokaleråd deltager ikke
d. Langesøhallerne – Køb af jord
i. Martin & Mogens deltager for lokalrådet
e. Events 2019
i. FN’s verdensmål udstilles 24. august på fodboldbanen foran friluftsbadet – kan
tænkes at der laves en ansøgning
ii. Mogens Løkketoft holder foredrag 16/9 på Nordfyns gymnasium omkring FN’s
verdensmål
iii. Jon sender besked ud til medlemmer omkring muligheden for at modtage
eventmidler
7. Nyt
a. Opfølgning på erhvervsdrivende (til orientering)
b. Opfølgning på medlemmer (til orientering)
8. Evt.
a. Der arbejdes fortsat på at finde en suppleant
b. Forslag omkring fællesmøde med Lokalrådets medlemmer?

