Morud Lokalråd
Referat af bestyrelsesmøde 1-2016 - 22. februar 2016
i Langesøhallen
Deltagere:
Keld Vrå Andersen (KVA), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR),
Preben Jensen (PJ).
1. Godkendelse af referat
Referat af møde nr. 5 den 10. december 2015 godkendt.
Nordfyns Kommune synes at anvende Moruds branding, Natur & Fællesskab.
2. Økonomi
Bankindestående 111.531,30 kr. efter indbetaling af 25.000 kr. fra Nordfyns
Kommune, Eventpulje 2016. Busbanden har netop investeret små 7.000 kr. og har
herefter disponibelt godt 1.100 kr.
3. Indsatsområder
a) Busdriften/Busbanden (JBR)
Vellykket fejring af 3 års fødselsdag i/ved DaglíBrugsen den 20. januar.
Godt besøgt – TV2Fyn bragt indslag 3-4 gange i løbet af dagen – Korup TV var
der ligesom Fyens Stiftstidende. Brugsen og et par leverandører gav kage –
Palle Krabbe spredte humør – FynBus stillede med ambassadører – rest af
Busbandens indkøbte 10-turs kort blev uddelt som gaver.
Passagertallet viser en stigning på 15% fra 2014 til 2015.
Busbanden køber skraldespand til busbænken.
b) Fjernvarme (PJ)
Fjernvarme Fyn (FVF) har nu afsluttet etableringen af fjernvarmen i Gl. Morud.
Frostperioden har forårsaget, at enkelte nye fjernvarmekunder først nu får lavet
finish i form af flisearbejde mv.
I anlægsperioden har FVF fået en nettotilgang på 15% ekstra kunder.
FVF skal udrede et større beløb til kommunen til udbedring af vejene.
FVF har via COWI ansøgt kommunen om tilladelse til at udvide fjernvarmen i
Morud til også at omfatte Tokkerodparken.
Er Frugthaven mv. interesseret i fjernvarme, hører FVF gerne herom.
c) Velkomstpakke, nye tilflyttere (MJ)
Intet nyt.
4. Generalforsamlingen den 15. marts 2016
a) På valg: Jørgen, Preben, Mogens. Genopstiller?
Jørgen overvejer. Preben stiller sit mandat til rådighed.
b) Nye kandidater
MJ søger emner i Bredbjerg og Rue.
JBR søger emner i Farstrup, Frugthaven, Æblehaven og Tokkerodparken.
KVA kontakter et konkret emne
Susanne Mann Skou bedes efterspørge kandidater i Bredbjerg Vest
c) Indlæg
PJ kontakter Hans Berner, Langesø.

5. Aktuelle emner
a) Flygtninge til Morud
Drøftet.
JBR udsender svarmail til Ole Hartung og øvrige involverede.
b) Tilskuddet på 2x25.000 kr. fra Eventpuljen
JBR har via mail inviteret alle lokalrådets medlemmer til at ansøge om midler til
aktiviteter. Svarfrist er oplyst.
c) Lokalrådet på Facebook - status
JBR oplyser, at lukket gruppe er etableret med Jørgen og Susanne som adm.
JBR sender info herom til medlemmerne.
6. Nyt
a) Opfølgning, erhvervsdrivende
Langberg Grafisk har opsagt annonce.
b) Opfølgning, medlemmer
Intet at bemærke.
c) Hjemmesiden
Rubrik med køb-salg-bytte slettes
7. Evt.
Igangværende byggeri drøftet.
Referent PJ
8. marts 2016

