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Bestyrelsesmøde 1-2015 - Tirsdag den 3. februar - kl. 19.00
Langesøhallens mødelokale

REFERAT
Deltagere:
Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR), Jørgen Meier Sørensen (JMS),
Susanne Mann Skou (SMS)
Ulrike Müller og Anni Gram fra Kulturmejeriet deltog under pkt. 5 f.
1. Godkendelse af referater
Referat fra møde nr. 3 den 25. november 2014 godkendt med enkelte bemærkninger.
2. Økonomi
Ca., 46.ooo kr. i kassen.
10 Restancer på kontingent ca. 3.500 kr., deraf er 700 kr. tabt.
Annonce – og kontingenttakster fastholdes i 2015.
3. Generalforsamling den 17. marts 2015
Afholdes i Langesøhallen.
På valg:
Til bestyrelsen PJ, MJ og JMS, som alle modtager genvalg.
Suppleant Greta Kaltoft og ny skal vælges efter MJ er indtrådt i bestyrelsen.
Bestyrelsen kontakter tillige andre emner.
Revisor Hans Henning Nielsen.
Revisorsuppleant Frands M. Frandsen M. Frandsen
Indlæg ved Hans Berner – ”Hvordan udvikler Langsøområdet sig”. PJ
Alternativt indlæg ved skoleleder Lene Vagtholm ”Hvordan har Havrehedskolen tænkt sig åbne sig for
det omgivende samfund”. MJ
4. Indsatsområder
a. Busdriften/Busbanden, status, bl.a. busbænkene og passagerudvikling (JBR)
Møde med banden den 5. februar:
Skal de mødes med ejerforeningen ved busstoppestedet for drøftelse af bænkeplacering eller
skalbænke opstilles på det grønne areal (ved juletræ), som kommunen har givet tilladelse til.
Der er sket ændringer for Teletaxiordningen.
Passagertallet er faldet marginalt med 70 personer fra 2013 til 2014.
Ambassadørbesøg ved Brugsen i februar
Tages stilling til om busbanden fortsætter og evt. med en ny tovholder.
b. Fjernvarme (PJ)
Kører efter planen.
Fjernvarme Fyn bedes skrive en kort redegørelse for, hvorfor der ikke er etableret slidlag på vejene, som efterfølgende lægges på morud.dk og Morudsiden på Facebook. PJ
c. Velkomstpakker nye tilflyttere (MJ)
I.a.b.
5. Aktuelle emner
a. Sag mellem Langesø og kommunen om brug af skoven m.m. Møde og brev. (JMS, JBR)
T&M møde den 4. februar.
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Der er en dialog i gang om foreningers betaling for brug af skoven. Der mangler dog en løsning for
skolen. Kommunen har bevilliget et tilskud til renovation/toilet. Kommune
Organiseret benyttelse af skoven kan kun ske efter aftale med Hans Berner og der skal betales et
bidrag pr. person.
b. Hundeskov i Morud, status (JBR)
Morud er ikke interesseret, idet der er en massiv modstand fra borgerne.
c. Morud Forsamlingshus, Situationen (JMS, JBR)
Nyt borgermøde den 4. februar. MJ og SMS deltager.
d. Morud. Bytema. Kvalitets- og designmanual (JBR)
JBR deltog i møde den 13. januar. Vi foreslår bytema – ”Morud – Byen i skoven” for Morud. JBR
e. Flere bænke langs banestien
Henvendelse fra Grete Jacobsen om at busbanden opsætter bænke.
Lokalrådet mener det er en sag for kommunen og forslaget er forelagt kommunen mundligt og der
fremsendes et skriftligt forslag. JBR
f. Kulturmejeriet Langesø
Ulrike Müller og Anni Gram gav en orientering om tankerne bag Kulturmejeriet.
Projektet (ikke alle bygninger) er ansat til 5 mill. og indtil videre har fonde bevilliget ca. 2 mill.
Forholdene om P-pladser er endnu ikke på plads.
6. Nyt
a. Opfølgning af erhvervsdrivende
I.a.b.
b. Landdistriktsrådet
I.a.b.
c. Hjemmesiden
Rasmus Gade har tilbudt at hjælpe til med at opdatere hjemmesiden for at brande Morud noget
mere samt med kommunikation o.lgn.
JBR omdelte statistik.
7. Evt.
Kommune har bevilliget 25.000 kr. til handelsstandsforeningen i Morud for afvikling af events.
Da Morud ikke har en handelsstandsforening, anbefaler vi at bevillingen overføres til Morud Lokalråd.
JBR rykker kommunen for svar omkring ekstra lysstandere langs banestien. Med de nye pærer er problemet med masteafstand blevet mere udbredt
. Fibernettet i Bredbjerg og omegn bliver ikke til noget.
Der forsøges nedsat nogle ambassadører i Gl. Korup og Bredbjerg. Der mangler ca. 40 ejendomme. Omtale lægges på morud.dk. MJ
Masterplanen for Langesøhallen er nu udformet sammen med den kommunen. Planen kommer i næste
Vitalitet.
8. Næste møde
Generalforsamling den 17. marts i Langesøhallen.
Vi mødes en ½ time før eller ved behov.

Referent SMS 03.02.2015
2

