MORUD LOKALRÅD

Bestyrelsesmøde 1-2017 - Mandag den 6. marts - kl. 19.00
Langesøhallens mødelokale

REFERAT
Deltagere:
Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR) og Susanne Mann Skou (SMS).
Afbud: Keld Vrå Andersen (KVA) og Jørgen Meier Sørensen (JMS)
Grete Kaltoft Nielsen deltog ikke i mødet
Gæster: Erik Wagner og Gorm Andersen, Morud Antenneforening, deltog under pkt. 1

1. Møde med Morud Antenneforening
EW orienterede om antenneforeningen og de fremtidige tiltag.
Nu tilbydes 150 MB bredbånd + TV + Telefoni. På kommende generalforsamling forventes det, at tvpakker vedtages med mulighed for tilkøb af kanaler, bredbånd bliver nok opgraderes til 250 MB samt der
laves en selvbetjeningsportal. Har en infokanal, som der kan tilbydes brug af.
Arbejdes for tilslutning af Rugårdsvej, dog med ringe interesse. Givet et tilbud for levering af bredbånd til
hallen. Overvejer en ringforbindelse for sikkerhed af levering ved overgravning af kabel.
Antenneforeningen vil om muligt gerne forsyne oplandet.
Lokalrådet mener det er vigtigt, at alle borgerne kan modtage bredbånd uanset leverandør.
2. Godkendelse af referat
Referat af møde nr. 4 den 6. december 2016 godkendt.
Henvendelse til bibliotek ikke sat i værk, men der tages kontakt. PJ/JBR
3. Økonomi
Saldo Kr. 102.334, hvoraf 22.000 kr. er eventmidler. Stadig 2 restancer for året 2016.
Kontingent for 2018 uændret.
4. Generalforsamlingen den 14. marts 2017
a. På valg Jon Rasmussen, JBR, modtager genvalg
På valg Susanne Mann Skou, SMS, modtager genvalg
b. Nye kandidater?
Forslag gennemgået
c. Indlæg?
Morud Brugs – nu og fremtiden. JBR
Hans Sørensen
Anders Nørgaard Entreprenør
5. Indsatsområder
a. Byfornyelse Morud. Status (JBR)
Byfornyelsen foregår sideløbende med udbygningen af hallen.
Infotavler ikke besluttet endnu.
i. Ladestationer (Mail fra MJ)
Lokalrådet retter henvendelse til kommunen om forberedelse for standere ved
byudviklingen. JBR
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ii. Parkering for lastbiler (Mail fra Ole Sahl)
Lokalrådet gør kommunen opmærksom på, at der nok er et behov for parkering af tung
trafik i Morud, som nu nedlægges ved et nyt parkeringsregulativ. JBR
b. Busdriften/Busbanden, status (JBR)
Fint arrangement i brugsen i januar med god opbakning.
c. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ)
I.a.b.
d. Cykelsti Morud-Bredbjerg – udvalg status (JMJ+MJ)
MJ gav en orientering. Der er holdt 1. møde.
Aftalt møde med Franz Jul Rohde, formand for teknik og miljø.
6. Aktuelle emner
a. Eventpuljen
i. Status (PJ)
Eventpulje 2016 har en rest på ca. Kr. 22.000.
Skal de betales tilbage til kommunen? JBR
ii. Afrapportering Kommunen - 2x25.000 Kr. (PJ)
PJ forlagde kontoopgørelse for 2015 og 2016.
iii. Pulje for 2017? JMS/JBR
I.a.b.
b. Fartkampagne (Mail fra Kommunen) (JBR)
Lokalrådet kan byde ind med anvisninger til skilteplacering.
Bakkevej/Skole/Hallen/Tokkerovej/Søndersøvej/Bredbjerg/Rue/Gl. Skolevej JBR
Mener det er mest trygt, af sikkerhedsmæssige grunde at kommunen selv stiller skilte op.
7. Nyt
a. Opfølgning erhvervsdrivende?
I.a.b. Afskriver på et erhverv.
b. Opfølgning medlemmer
3 medlemmer udgået.
c. Hjemmesiden
I.a.b.
8. Evt.
I.a.b.

Næste møde – generalforsamlingen tirsdag den 14.03.2017 i Langesøhallen kl. 18.45

Referent SMS
6. marts 2017
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