Referat bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, tirsdag den 13. februar 2018, kl.
19.00 hos Jon, Plantagevej 45, Morud
Deltagere
Bent, Jon, Preben og Martin
Punkt 1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. november 2017
Ingen kommentar.
Trafiksikring ser ud til at være på vej ved Tokkerodvej
Punkt 2. Bestyrelsen
Vi afventer generalforsamling for udnævnelse af ny næstformand og nye
medlemmer
Punkt 3 Økonomi
Der er 68.707,10 indestående
1900 i restance hos medlemmer som er blevet rykket.
Konservativ- og socialistisk-folkepartier er blevet fristet med et medlemskab.
Punkt 4 Indsatsområder
A. Byudvikling Morud
Status på infosøjle - intet nyt
Der er afsat yderligere økonomi til byfornyelse fra 2018-2021 link sendes
separat
B. Busdriften/Busbanden.
Passagertal har ikke været muligt at få endnu pga. overgang til rejsekortet
Der var god pressedækning og en del besøgende
C. Velkomstpakke nye tilflyttere
Status fra seneste møde blev fremlagt
Markedsføringsloven blev vendt og der var enighed om ikke at problematisere
det yderligere.
Jon undersøger om vi kan benytte eventmidler til velkomstfoldere
Der ligger en velkomstfolder på morud.dk, Jon sender yderligere materiale til
Martin
D. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19
Korup lokalråd har fremsendt en støtteerklæring
Punkt 5. Generalforsamling, den 27. marts
Generalforsamling fastholdes 27. Marts
Anders Tingholm forslås som kandidat
Punkt 6. Aktuelle emner

A. Eventpuljen
Chris McDonald diskuteres i forhold til om eventet skal være helt gratis eller der
skal være en symbolsk betaling. Det aftales at når tidspunkter, tilmeldinger osv
er på plads sendes ansøgning til kommunen.
Eventet ligger tæt ved Solsikkefesten og det anbefales at placere eventet længere
fra Solsikkefesten
Lokalrådet sender officiel information omkring eventmidlerne til foreningerne
B. Hundeskov i Morud
Lokalrådet vil gerne støtte oprettelsen af en hundeskov, men der mangler
frivillige til opbygning og vedligehold.
Hans Kurt har området med juletræer og kontaktes af Preben
Eventuelt benyttes pumpestation ved rundkørsel
Punkt 7. Nyt
C. Hjemmesiden
Der arbejdes videre med en ny hjemmeside - der ønskes en ny side oprettet i
løbet af 2018
Punkt 8 Evt.
Kommunen er i dialog med Hans Berner i forhold til at få oprettet shelters i den
grønnekile friluftsbadet
Martin finder materiale på pedelordning fra staten

