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Bestyrelsesmøde 4-2018 - Tirsdag den 19. juni - kl. 19.00 
 

Langesøhallerne, Morud 
 

REFERAT 

 
Deltagere: 
Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR),  
Martin Hestnes (MH), Anders Thingholm (ATH) 
Afbud: Susanne Mann Skou (SMS) Ikke mødt: Keld Vrå Andersen (KVA) 
 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2018 

          Referat godkendt. 
 

2. Økonomi 
1 restant, skylder kr. 750,-. Kontant beholdning kr. 68.177,70 

 
3. Indsatsområder 

a. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ/MH) 
Arbejdsgruppen er på 5 medlemmer, Morud Lokalråd har tidligere givet tilsagn om 
at betale for trykning af folder, og i denne folder indgår der lokale billeder fra om-
egn og byen. Næste møde afholdes den 26. juni. Omtale af arbejdet i ”velkomst-
pakke gruppen” må gerne omtales på morud.dk. I velkomstpakken medtages Nord-
fyns Kommunes ”velkomstbrochure” Jon sender link hertil til MJ 

b. Cykelsti Morud-Bredbjerg – Dash 19 (MJ) 
Dash 19 arbejdsgruppen holder møde den 25. juni, hvor flere emner er til drøftelse. 
Henvendelse til Odense kommune om tværkommunalt samarbejde om sti mellem 
Morud og Odense kommune, Lys eller ikke lys på sti, opdatering via kontakt til 
Nordfyns kommune, fornyet ansøgning om statslige midler til cykelstien for bud-
getår 2019, kontakter til Naturfredningsforeningen, nye medlemmer af arbejds-
gruppen. ATH oplyste at der over den næste 4 årige periode samlet af afsat Kr. 31 
Mio til stiprojekter i NF kommune, og tidsplan er fastlagt. I Odense ønskes man 
færre biler ind i byen, så en cykelstianlæggelse vil kunne reducere antal biler her. 
Såfremt der er nogle der har en cykel der må males om, vil vi gerne opsætte disse 
ved indkørsel til Bredbjerg, for at illustrere, at her kommer en cykelsti. 

c. Omlægning af morud.dk (MH).  
Der er møde i denne arbejdsgruppe den 28. juni. 

4. Aktuelle emner 
a. Eventpuljen  

i. Chris MacDonald? (PJ mail til Iben Stærk) 
Ansøgning behandlet og vi støtter op med en bevilling på Kr. 15.000,- til dette ar-
rangement, der afholdes den 20. september. 

ii. Kunstig intelligens. (Mail fra MJ) Status 
Ansøgning på Kr. 15.000,- til udviklingspuljen i NF kommune blev afslået. MJ er i dia-
log med oplægsholder, med baggrund i tidligere bevilling hertil fra Morud Lokalråd. 
Muligvis ansøges der om yderligere en donation fra Morud Lokalråds eventmidler. 
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b. Infostander. Udmelding på sociale medier m.m.? 
Lokalrådets informationschef opfordres til at udarbejde en digitaliseret omtale om 
anvendelses mulighederne i brug af Infostanderen i Moruds bymidte. Der udarbej-
des samtidig en omtale til brug på www.morud.dk 
 

5. Nyt 
a. Opfølgning erhvervsdrivende. 

Omtalt under pkt. 1, økonomi 
 

b. Opfølgning medlemmer. 
SF og Det konservative Folkeparti er nye medlemmer af Morud Lokalråd, og ligele-
des er Nørregaard Entreprenør det. 
 

c. Hjemmesiden. 
Omtalt under punkt 3 c. 
 

6. Evt. Vilkår i henhold til persondata forordning er på plads med hjælp af MH 
PJ informerede om, at Morud IF, har modtaget støtte på Kr. 25.000,- via DGI samar-
bejde til planlægning og indhold af en ” sportslig aktivitet ” i forbindelse med Solsik-
kefesten til August 18. 

 
7. Næste møde 25. september kl. 19.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent MJ 19. juni 2018 

http://www.morud.dk/

