MORUD LOKALRÅD

Bestyrelsesmøde 4-2016 - Tirsdag den 6. december - kl. 18.00
Langesøhallens mødelokale

REFERAT
Deltagere:
Preben Jensen (PJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR), Jørgen Meier Sørensen (JMS) og Susanne Mann Skou
(SMS).
Afbud: Keld Vrå Andersen (KVA), Mogens Jørgensen (MJ)
Grete Kaltoft Nielsen deltog ikke i mødet
1. Godkendelse af referat
Referat af møde nr. 3 den 11. oktober 2016 godkendt.
JBR og PJ udfærdiger skrivelse til Nordfyns Bibliotek vedr. forslag om ”bibliotek-light” i Langesøhallen.
2. Økonomi
PJ anbefaler der indgås en ny kontoaftale med Danske Bank. Privat foreningsaftale, som bl.a. dækker
hacking m.v..
Saldo 90.206,49. Stadig 3 restancer for året.
Formand takkes for årets indsats med et gavekort på 1.000. kr. PJ
3. Indsatsområder
a. Byfornyelse Morud. Status (JBR)
Ingen nye informationer siden sidste møde og gruppen er lukket ned.
Byfornyelsen afventer haludvidelsen og starter nok op i 2017.
b. Busdriften/Busbanden, status (JBR)
Rasmus Gade, RG, kunne desværre ikke deltage i mødet, men har oplyst, at busambassadørerne kommer til Morud den 20.01.17 og fortæller om rejsekortet.
RG ser gerne, at lokalrådet kommer med forslag om nye indsatsområder for busdriften.
Busbanden har møde først i januar.
Der er ønske om flere busafgange i weekenden.
c. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ)
Intet nyt.
Bør have et forøget fokus med henvisning til erfaring fra andre byområder.
Nogle mulige kandidater til gruppen blev forslået og MJ får information. JBR
4. Aktuelle emner
a. Eventpuljen 2 x 25.000 kr. Status (JBR)
i. Julekoncerten, som modtager en pulje på 25.000 kr., bliver grundet manglende salg af
billetter ændret til en gratis koncert.
Oplyst på FB, mail m.v.
ii. Nordfyns musikforening har tdl. Ansøgt om et tilskud til et arrangement. Lokalrådet gav
tilsagn om en restpulje på 7.600 kr. til et arrangement med over 50 personer i november.
Blev ikke til noget.
Foreningen kan ansøge igen i 2017.
b. Fiber til alle (avisartikel vedlagt dagsorden)
JBR gav en orientering.
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5. Nyt
a. Opfølgning erhvervsdrivende?
I.a.b.
b. Opfølgning medlemmer
VCS er orienteret om anmodet om medlemskab.
c. Hjemmesiden
JBR fremlagde statistik.

6. Evt.
FVF har fremsendt en forbrugerundersøgelen.
Fjernvarmenettet udvidelse for forsyning af Tokkerodparken ligger hos Nordfyns Kommune. Der afventer
nye energiberegninger.
Forbrugerundersøgelsen og status lægges på morud.dk. JBR

Næste møde tirsdag den 14.02.2017 i Langesøhallen kl. 19.30

Referent SMS
6. december 2016

2

