Morud Lokalråd
Morud, den 30. november 2018
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd,
tirsdag den 4. december 2018, kl. 18.00
Langesøhallerne
Dagsorden:
1. Susanne udtræder af bestyrelsen efter eget ønske. Suppleant Keld indtræder i
bestyrelsen.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. september 2018
3. Økonomi
4. Indsatsområder
a. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ/MH)
b. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19 (MJ)
c. Omlægning af morud.dk (MH)
d. Busbanden/Busser status og fødselsdag 20. januar 2019
5. Aktuelle emner
a. Møde med Formanden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette
Landtved-Holm (V) den 7. november (MJ/JBR)
b. Indsatsområder 2019
c. Eventpuljen
i. Restmidler 2018 på 6.000 kr.?
ii. Regnskaber for afholdte events.
iii. Events 2019
d. Møde med Forvaltningen v/Driftschef Louise Rasmussen den 4. januar, kl.
16:00 i Otterup
6. Nyt
a. Havrehedskolen renoveres/udvides
b. Ny udstykning
c. Opfølgning erhvervsdrivende
d. Opfølgning medlemmer
7. Evt.
Vi slutter mødet med en lille julemiddag og siger pænt tak for indsatsen til Susanne.
Jon Bøgelund Rasmussen
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Referat af bestyrelsesmøde Morud Lokalråd den 4. december 2018
Deltagere:
Susanne Mann Skou, Preben Jensen, Mogens Jørgensen, Jon Bøgelund Rasmussen, Keld Vrå Andersen
Afbud: Martin Hestnes og Anders Thingholm
Ad 1
Formand Jon Rasmussen indledte mødet med at sige tak til Susanne for hendes aktive deltagelse i bestyrelsen.
Susanne har været med siden Morud Lokalråd dannelse. Susanne gav ligeledes udtryk for, at det havde været
interessant og inspirerende af være med i Morud Lokalråd siden dens dannelse. Keld Vrå Andersen indtræder
fra i dag i Morud Lokalråd.
Ad 2
Referat fra møde den 25. godkendtes.
Ad 3
Morud Lokalråd har modtaget Kr. 29.000,- fra Nordfyns Kommune, eventmidler for 2018 efter ansøgning
herom. Et regnskab for eventen om Kunstig Intelligens den 14. november er under udarbejdelse. Det er nu
kendt, at den samlede bevilling ikke finder anvendelse. Et regnskab for eventen i Morud forsamlingshus, der er
gennemført er under udarbejdelse.
Der er 94.572,65 indestående i bank. Af indeståendet kan vi frit disponere over Kr. 65572,65. Der blev bevilket
Kr. 1.000,- til formanden for arbejde med hjemmeside og lignende.
Ad 4 a
Arbejdet er på lavt blus, og afventer at tilflytterede til 5462 Morud, aktivt via Nordfyns Kommunes hjemmeside
i forbindelse med flytning og valg af bosted, vælger at ville modtage en ”velkomstpakke” fra Morud Lokalråd.
Billeder fra Morud og omegnen er på plads, en beskrivelse til folder er næsten færdig. Arbejdet koordineres
med omlægningen af Morud.dk
Ad 4 b
Arbejdsgruppen DASH 19, har afholdt 2 møder med naboer til den kommende cykelsti, og notat fra de 2 møder
er tilsendt Morud Lokalråd, for gensidigt at holde hinanden orienteret om projektet. Morud Lokalråd støtter
fortsat arbejdet med, at cykelstien etableres helt frem i/til Odense kommune.
Ad 4 c
Martin Hestnes kunne ikke deltage i dette møde – så ikke nogen information herom.
Ad 4 d
Der er fødselsdag den 20 Januar 19, og i den anledning arrangeres der besøg fra Fynbus, der har meddelt at der
vil blive udbudt nogle fribilletter, noget markedsføring under temaet: ”Din By – Din Bus”. Talstatistik for
brugerne af bybus er særdeles tilfredsstillende.
Ad 5 a
Notat fra møde er udsendt til Lokalrådet medlemmer, og emner fra disse notater vil blive drøftes i forbindelse
med det næste møde der afholdes den 3. januar 2019, jævnfør punkt 5 d, i denne dagsorden.
Ad 5 b
Jon informerer til foreningsformænd omkring eventmidler og et opslag på morudsiden.
Ad 5 c i.
Det vurderes at der vil henstå ca. 6.000,- ved årets udgang.
Ad 5 c ii.
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Regnskaber for afholdte events er under udarbejdelse.
Ad 5 c iii
Jon informerer til foreningsformænd omkring eventmidler og et opslag på morudsiden.
Ad 5 d
Dato i dagsorden var skrevet forkert, så mødet afholdes den 3. januar kl. 16.00 i Otterup. Så mange medlemmer
som muligt opfordres herved til at deltage i mødet. En støjvold langs Rugårdsvej ved Bredbjerg er der behov
for, og samme er gældende ved seneste bebyggelser og udstykninger i Morud.
Ad 6 a
Kommunalbestyrelsen har godkendt en renovering og udvidelse af Havrehedskolen i 2019
Ad 6 b
En ny udstykning er på vej, idrætsforeningen synes naturlige at inddrage i planlægning at har konkrete input til
denne. I den nye udstykning bør indtænkes nyere boligformer f.eks. bofællesskaber og seniorboliger. Morud
Lokalråd ser frem til den videre dialog med Nordfyns Kommune, om indretning og planer for den nyeste
udstykning.
Ad 6 c
Ingen bemærkninger
Ad 6 d
Ingen bemærkninger
Ad 7
Formand Jon Rasmussen meddelte af : KA:SÆL gruppen af GF forsikring i dag modtager en fortjent hæder for
deres indsats med forskønnelse og arbejdet i Morud.
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