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Bestyrelsesmøde 2-2015 – Tirsdag den 11. maj 2015 – kl. 19.30 

Langesøhallens mødelokale 

 

REFERAT 

Deltagere: 

Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR), Jørgen Meier Sørensen (JMS). 

Der var meddelt afbud fra Susanne Mann Skou (SMS)  

Line Theilgaard Hansen præsenterede punkt 6. d. 

 

1.   Godkendelse af referater 

      a. Referat fra møde 1. den 3. februar godkendt. 

      b. Referat fra generalforsamling af 17. marts 2015 blev godkendt. 

 

2.   Konstituering 

      Formand:   Jon Bøgelund Rasmussen 

      Næstformand:  Jørgen Meier Sørensen 

      Kasserer:  Preben Jensen 

      Sekretær:  Susanne Man Skov 

 

3. Mødeplan frem til næste generalforsamling 

Bestyrelsesmøder aftalt til: 16. juni, 19. august, 13. oktober, 10. december, 23. februar 2016 og general-

forsamling den 15. marts 2016. Alle møder begynder kl. 19.00, hvis ikke andet fremgår af indkaldelsen. 

 

4. Økonomi (PJ) 

Saldo indestående Kr. 83.748,00. Heraf er Kr. 25.000,- forbeholdt afholdelse af en event og Kr. 9.102,-   

er forbeholdt til brug ved Busbande arrangement. 

  

5.   Indsatsområder (JBR) 

 a.  Busdriften/Busbanden, status, bl.a. busbænkene 

Busbanden har besluttet at anvende ca. kr. 7000,- til køb af fribilletter til bybussen. Rasmus og  

Søren er afviklet denne tildeling/uddeling. 

Det er nu besluttet, at busbænkene opsættes ved det store træ, overfor DagliBrugsen. Det er Nordfyns  

Kommune der ejer dette grønne område. Det bliver nok lokalrådets midler, der finansierer opsætning 

af en affaldsspand samme sted. 

b.  Fjernvarme (PJ) 

     Kører efter planen.  Fjernvarme Fyn har ansøgt kommunen om tilladelse til at fjernvarmeforsyne Tok- 

     kerodparken. Hvis fjernvarmen får tilkendegivelser fra Frugthaven om tilslutning, vil man se positivt på 
det. 

c. Velkomstpakke til nye tilflyttere (MJ) 

     Det forventes at der afholdes første møde den 12. Maj, mødet er ikke afholdt. De 2 valgte medlemmer 

fra Morud Borgerforening, vender tilbage med forslag til ny mødedato. 

6.   Aktuelle emner 

  a. En oversigt over lokalnavne i Morud oplandet, er udfyldt og returneret. 

  b. Tema for Morud, status (JBR) 

     Afstemningsresultatet via hjemmesiden Morud.dk er afsluttet, og der er indkommet 33 besvarelser, på 

forslag til tema. Et af forslagene Morud ” Natur og Fællesskab ” har fået flest stemmer, og Morud Lokal-

råd bakker i enighed op blandt vinderforslaget, som fremsendes til Nordfyns Kommune. Der blev truk-

ket lod blandt de afgivne stemmer, og vinderen blev: Niels Grinderslev, Plantagevej 31,Morud. Tak for 

interessen ved afstemningen og tillykke til vinderen. 
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c. Dialogmøde den 21. Maj 2015 (JBR) Jon B. Rasmussen og Mogens Jørgensen deltager i  

arrangement 

 d. Line Theilgaard Hansen gennemgik med stor entusiasme projekt: Fødevarefællesskab. Et inte-

ressant initiativ, som vil blive forsøgt etableret i Nordfyn Kommune, og Line Hansen, vil opsøge 

borgere på Nordfyn, som synes om ideen og som vi arbejde for at fremme projektet. Line Hansen 

har deltaget i et iværksætterkursus. Til projektet er der søgt om økonomisk støtte til etablering, 

og målsætningen er i første runde, at opnå kontakt til 10-12 kernemedlemmer, som på lidt længe-

re sigt, vil danne en forening. Foreningen har haft kontakter til andre medlemsindkøbsforeninger 

på Fyn, bl.a. Svendborg, og målet er indenfor det første år, at have 100 personlige medlemmer. 

Lokalrådet vil i det omfang det være os muligt bakke op om initiativet, f.eks. medvirke til omtale 

og råd og vejledning om, hvem og hvor det i givet fald er en ide værd at afprøve med at opnå kon-

takter til. 

         e.  Event puljen. 

 Emner der blev drøftet på bestyrelsesmødet: Fødevareevent i samarbejde med Moruds forretning 

 ger, et arrangement i samarbejde med forsamlingshuset, lave en byfest og måske lade eventen  

 indgå i Solsikkefesten, lave et arrangement sammen med Langesø 

          f.  Hjertestarter til Adamsminde 

 Lokalrådet har modtaget en henvendelse om at medvirke til anskaffelse af en hjertestarter til  

 Adamsminde, f.eks. via et tilskud til etablering. Det blev besluttet at tage kontakt til Trygfonden,  

og formanden kontakter Adamsmindes ledelse, for at høre nærmere om eventuel anskaffelse. Af  

det modtagne materiale vil anskaffelsen beløbe sig til Kr. 41.250,- inkl. Moms, og herefter et 

abonnement år ligt på Kr. 6.250,- inkl. Moms. 

7.   Nyt 

           a.  Opfølgning af erhvervsdrivende 

Ny annoncør og medlem af Morud Lokalråd er PC-Nordfyn v/ Jan Pedersen, Gamby, og der er kon-

takt til et par yderligere emner. 

           b.  Opfølgning medlemmer. Formanden taget kontakt til Havrehedskolen og Skolebestyrelsen. 

                 Der er modtaget opsigelse af medlemskab fra Trøstrup Vandværk til udgang af 2016. 

           c. Landdistriksrådet 

                Jon B. Rasmussen og Mogens Jørgensen deltager i årsmødet den 20. maj 

           d.  Hjemmesiden 

            JBR omdelte statistik. 

8.  Evt. 

.    Fibernettet til / fra Rue og Bredbjerg bliver etableret af Energi Fyn. 

                                                                  

Referent MJ 15.05.2015 

 

 


