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Morud, den 14. februar 2019 

 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, 
 

tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19.00 
Langesøhallerne 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. december 2018 
 

2. Økonomi 
 

3. Generalforsamling 2019 
a. Kandidater til bestyrelsen 
b. Hvem genopstiller? Jon og Susanne på valg (Susanne genopstiller jo ikke). 
c. Gæst? 

 
4. Indsatsområder 

a. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ/MH) 
b. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19 (MJ) 
c. Omlægning af morud.dk (MH) 
d. Busbanden/Busser status (JBR) 
e. Etablering af en trafiksikkerhedsgruppe under lokalrådet, jf. møde med 

kommunen den 3.1.2019 
 

5. Aktuelle emner 
a. Hastighedsnedsættelse Rugaards vej – Henvendelse fra Niels Sandgaard. Se 

mail 
b. Repræsentantskab Langesøhallerne – Forslag om at lokalrådet får 

stemmeret (PJ) 
c. Indsatsområder 2019 
d. Eventpuljen 

i. Restmidler 2018 på 6.000 kr. 
ii. Drøftelse af ”regler”/retningslinjer for tildeling af midler 

e. Events 2019 
 

6. Nyt 
a. Ny udstykning 
b. Opfølgning erhvervsdrivende 
c. Opfølgning medlemmer 

 
7. Evt.  

 
 
Jon Bøgelund Rasmussen 
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Referat af bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19.00 

Langesøhallerne 
Fremmødte: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Martin Hestnes, Mogens  
 Jørgensen 
Afbud:  Keld Vrå Andersen og Anders Thingholm 

 
Ad 1. Referat af møde 4. december, godkendt med tilføjelse til punkt ad 3. Der blev  
 udbetalt kr. 1.100,- til formanden. 
Ad 2.  Økonomi Morud Lokalråd har frie midler på godt og vel kr. 76.000,-. 

Formanden kontakter Nordfyns Kommune, med henblik på at opnå 
godkendelse til at overføre u forbrugte midler til events fra 2018 på ca. kr. 
12.276,- til brug i 2019. 
Der er pt. medlemsrestancer på kr. 5.500,-. Erindringsskrivelser bliver 
udsendt snarest muligt. 
Medlemskontingentet er for 2019 kr. 250,- og fortsættes i 2020. 
Der er p.t. 21 medlemmer af Morud Lokalråd. 

Ad 3. Generalforsamling 2019 
a. Bestyrelsen tager kontakt til medlemmer og personer der forespørges om 
lyst og interesse for arbejdet i Morud Lokalråd. 
b. Jon Bøgelund ønsker fremadrettet at være menigt medlem, og der er en 
ledig plads, nu hvor Susanne M. Skou er udtrådt. 
c. Navne på gæster blev drøftet.  

Ad 4. Indsatsområder 
a. Ikke noget nyt, Nordfyns kommune v/ Hanne Bille er blevet kontaktet 
med henblik på etablering af en model, hvor nye tilflyttere til 5462 Morud, på 
hjemmeside kan vælge et: ” Ja, tak ” til at modtage en velkomstpakke fra 
Morud Lokalråd. 
b. Mogens orienterede om seneste møder med naboer langs Rugårdsvej (de 
4 nærmeste husstande ved byskiltet Morud), og om et afholdt møde med 
Korup Lokalråd i et samarbejde, at fremme anlæggelse af en dobbeltrettet 
cykelsti ind i Odense kommune. Morud Lokalråd har fået tilsendt de 2 skitser 
til vejens forløb, der blev udarbejdet ved et møde den 21. november 18. 
Arbejdsgruppen DASH 19, følger processen med anlæggelse og holder det 
næste møde med Korup Lokalråd den 24. maj. Morud Lokalråd og DASH 19 
er orienteret om en tidsplan, som Nordfyns kommune har udarbejdet. 
c. Martin gennemgik status på hjemmesiden og resultat af dette arbejde. 
Bestyrelsen syntes godt om oplægget. Følgende dele skal være indeholdt i 
hjemmesiden: En kalender, muligheder for omtaler af noget ”der sker”, 
muligheder for at medlemmer, kan skrive om netop det, de fokuserer på og 
som varetager deres interesser, tegninger som blev lavet af brugerne i 
Kernehuset, og billeder fra by og egnen hvor Morud er beliggende. 
d. Jon orienterede om en velbesøgt fødselsdag i Brugsen og gode 
konkurrencer. Bestyrelsen godkendte de sponserede gaver til dagen. 
e. Bestyrelsen tager initiativ til oprettelsen af en trafiksikkerhedsgruppe, der 
fremover, når denne gruppe er etableret senest 1. maj 2019, får til opgave at 
være Morud Lokalråds repræsentanter til Nordfyns Kommune. Der rettes 
kontakt til personer fra området: Jørgen Kaltoft har givet tilsagn om at være 
med, en repræsentant for de ældre borgere i området og i gruppen indgår en 
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repræsentant fra Morud Lokalråd. Trafiksikkerhedsgruppen fremkommer med 
forslag til navn for gruppen, den kan være: Trafiksikkerhedsgruppen for 
Morud med opland.  

Ad 5.  a. En henvendelse til Morud Lokalråd fra Niels Sandgaard m.fl. blev drøftet og 
det var bl.a. DASH 19 arbejdsgruppen, der ved i fællesmøde bla. opfordrede 
Niels Sandgaard m.fl. til at henvende sig, med forslag om nedsættelse af 
hastighed, på en strækning gennem skovområdet fra Langesøvej og frem til 
Morud byskiltet. Brevet og henvendelsen overleveres til den kommende 
trafiksikkerhedsgruppe, og denne får til opgave at arbejde videre med 
henvendelsen. Hastighedsnedsættelsen og anlæggelsen af den dobbeltrettede 
cykelsti, bør behandles uafhængig af hinanden – er Morud Lokalråds mening. 
b. Preben Jensen Forslaget om at Morud Lokalråd opnår stemmeret 
fremover i repræsentantskabet for Langesøhallerne blev drøftet og vi siger Ja 
Tak, til denne invitation. 
c. Emnet genoptages på næste møde. 
d. i. Se punkt 3, økonomi, godkendt. 
d. ii. Fra Nordfyns Kommunes hjemmeside er hentet følgende: Pulje til 
afholdelse af events: Puljemidlerne anvendes til udvikling og afholdelse af 
nye events, eller støtter videreudvikling af eksisterende events, der 
understøtter kommunens stategiarbejde indenfor turisme, kultur, friluftliv og 
branding. Puljen kan anvendes til såvel kommunalt initierede projekter, som 
til event hvor eksterne projektejere søger om medfinansiering. 
e. Emnet optages på næste møde. 

Ad 6. a. Behandles når Morud Lokalråd modtager en invitation til at fremkomme 
med et høringssvar og bemærkninger til lokalplan. 
b. Ingen bemærkninger. 
c. Formanden henvender sig til Havrehedskolen for aftale om medlemskab af 
Morud Lokalråd. 

Ad 7. Generalforsamling flyttes måske til den 19. eller 26. marts. 
Referent: Mogens 

 


