.
Bestyrelsesmøde 4-2015 - Torsdag den 12. november - kl. 18.30
Langesøhallens mødelokale

REFERAT
Deltagere:
Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR), Jørgen Meier Sørensen (JMS),
Susanne Mann Skou (SMS)
1. Godkendelse af referat
Referat fra møde nr. 3 den 19. august 2015 godkendt.
2. Økonomi
82.500 kr. i kassen. Heraf 25.000 kr. fra eventpulje og 9.100 kr. Busbanden.
Stadig 2 Restancer på de erhvervsdrivende.
3. Indsatsområder
a. Busdriften/Busbanden, status, 3 års fødselsdag 20.01.16. (JBR)
Event har afventet passagertal fra FynBus. Nyt fremstød afholdes så den 20.1 i samarbejde med
ambassadørerne fra FynBus.
Beplantning er foretaget ved bænke og affaldsspand i træ bestilt hos produktionshøjskolen.
b. Fjernvarme (PJ)
Anlægsarbejdet er ved at være afsluttet. Nye forbrugere er kommet til undervejs.
Fjernevarme til Tokkerodparken er i høring.
FVF vil også gerne se på forsyning af Æbleparken, evt. interesse fra øvrige grundejerforeninger i
Morud vest?
FVF vil foretage en tilfredshedsanalyse hos forbrugerne.
c. Velkomstpakker nye tilflyttere (MJ)
JBR har lagt opslag op på Facebook og hjemmesiden, som resulterede i 2 henvendelser.
MJ har endvidere fået en artikel i Fyens Stiftstidende.
Der indkaldes snarest til første møde. MJ
4. Aktuelle emner
a. Tilskuddet på 25.000 kr. fra eventpuljen. Opfølgning på sidste møde og ansøgning fra idrætsforeningen (JBR)
Efter sidste møde har MI ansøgt om eventbeløb til en julekoncert.
JBR har haft kontakt til Nordfyns Kommune og beløbet kan overføres til 2016.
Beslutningen fra sidste møde fastholdes om kontakt til alle foreninger, som kan komme med forslag
til event inden medio januar 2016. MI ansøger igen på lige fod. JBR
b. Fiber til Morud (JBR)
Der har været en undersøgelse på nettet foranlediget af Landdistriktsrådet, som viser stor interesse
for fibernet i Morud. Morud Antenneforening er ikke interesseret.
c. Er Morud en landsby (PJ)
En landsby er defineret ved under 1000 indbyggere. Morud Lokalråd dækker landsbyerne Bredbjerg, Rue, Himmelstrup, Tågerod og Farstrup. Morud er kommunens 4. største by.
Medlemskabet af Landdistriktsrådet blev drøftet. Da vi ikke længere har de samme behov og udfordringer, blev det besluttet at opsige medlemsskab. JBR
d. Ansøgning Fynbo Fonden (JBR)
JBR har ansøgt fonden om ca. 56.000 kr. for indløb af motionsredskaber til området ved sportspladsen i Morud på vegne af KA-SÆL gruppen.
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e. Det fremtidige Miljø- og Energipolitiske arbejde i Nordfyns Kommune. Møde den 31.8
JMS orienterede om mødet. Referat rundsendes til bestyrelsen. SMS
5. Nyt
a. Opfølgning af erhvervsdrivende
I.a.b.
b. Opfølgning medlemmer
I.a.b
c. Landdistriktsrådet
Se pkt. 4c
c. Hjemmesiden
JBR omdelte statistik. Ca. 900 besøgende/uge.
Morud Lokalråd oprettet en profil på Facebook. JBR
SMS udfærdiger introduktionsafsnit.
- Medlemmer skal godkendes af administratorer, bestyrelsen.
- Ingen køb/slag eller erhvervsannoncer
- Sober tone og ingen personangreb
6. Evt.
Projekt byfornyelse Morud er bevilliget 3 mill. over 2 år.
Busskure opsat på Søndersøvej.
Cykelsti etableres på Søndersøvej fra rundkørsel til Søndersø.
Halbevilling på vej til MI for en fremtidssikret løsning af idrætslivet og andre aktiviteter!
7. Næste møde
Den 10. december i Langesøhallen kl. 18.00. Der serveres snitter.
Det planlagte møde den 23. februar 2016 blev ændret til den 22. februar.

Referent SMS 14.11.2015
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