
Morud Lokalråd 
Referat af bestyrelsesmøde 3-2016 - 28. juni 2016 

i Langesøhallen 
Deltagere: 
Jørgen M. Sørensen (JMS), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR), 
Preben Jensen (PJ). Afbud: Susanne Mann Skou, Keld Vrå Andersen,  
1.  Godkendelse af referat 
     Referat af møde 5. april 2016 godkendt 
2. Økonomi 

Bankindestående Kr. 104.801,35. Inkl. indeståendet er der fra Eventfonden 
henstår der ca. 20.000,- plus rest u forbrugt Kr. 5.356,-. Busbandens ramme er 
nu opbrug. 
Pt. 3 medlemmer i restance, samlet Kr. 1300,- 

3. Indsatsområder 
a) Byfornyelse Morud. Status. (JBR) 

Landsskabsarkitekt er nu tilknyttet projektet. Der er offentligt møde den 11. 
august, hvortil Lokalrådet anvender nogle af Eventmidlerne til at fokusere og 
opfordre til deltagelse i dette møde. Arbejdstitlen for/til dette møde er: Mere By 
for pengene. I byfornyelses projektet opfordres der til at indtænke og 
indarbejde hastighedsdæmpende foranstaltninger i kryds mellem Idrætsvej, 
Rugårdsvej og Centret, f.eks. ved at lave et forhøjet plateau og/eller anden 
farve på kørebaner.  
Er Frugthaven mv. interesseret i fjernvarme, hører FVF gerne herom. 

b) Busdriften / Busbanden, status (JBR)  
De sidste midler er nu forbrugt. 

c) Velkomstpakke, nye tilflyttere (MJ) 
En revideret oversigt omdelt, og arbejdet forsættes med aftale om møde. Det 
blev foreslået at aktivere ” Fjernvarme gruppen ” ved at indbyde denne til at 
medvirke til omdeling o.lign når velkomst pakken er klar til dette. 

4. Aktuelle emner 
     a) Tilskuddet på 2 x 25.000 kr. fra Eventpuljen (JBR) 
          Se ad 3, Byfornyelse. 
     b) Henvendelse Vera Petersen om banestien fra hallen til Sjormarken, jf. 
          mail af 10.4.2016 (JBR) 

Lokalrådet kan ikke påtage sig vedligehold af stiforbindelse. Lokalrådet vil 
gerne formidle kontakter til ejer af arealet Langesøfondet Hans Berner og gør 
hermed dette. Formanden tager kontakt. 

5. Nyt 
a) Opfølgning erhvervsdrivende. Lokalrådet har modtaget indmeldelse fra A-Z           

          Tagteknik, Søndersøvej 266, 5462 Morud, som hermed bydes velkommen. 
b) Opfølgning, medlemmer 

          Intet at bemærke. 
    c)  Hjemmesiden 
          Der forelagte ikke aktuelle tal for besøg på Morud.dk 
7. Evt. 

PJ & MJ deltager i møde vedrørende droner den 4. juli 16, sammen med Otterup 
Produktionsskole. 
Næste møde er aftalt til den 23. august 2016.  

Referent MJ  
29. juni 2016 


