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Bestyrelsesmøde 4-2017 - Tirsdag den 28. november - kl. 18.00 
 

Langesøhallerne, Morud 
 

REFERAT 

 
Deltagere: 
Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR),  
Martin Hestnes (MH) og Niels Funch (NF) 
Afbud: Bent Soelberg (BS), Jørgen Meier Sørensen (JMS) og Susanne Mann Skou (SMS),Keld Vrå 
Andersen (KVA) 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september 2017 

          Referat godkendt. 
 

2. Økonomi 
Udgifter siden sidst ca 8000 kr.til cykelstiprojektet. Indkøbt tre logoflag til hallen. 
4233,75kr.  Indestående ca.63176,75kr. dermed er eventmidler for 2016 brugt.   

 
3. Indsatsområder 

a. Byudvikling Morud. Status (JBR) 
i. Indvielse den 13.11. Velbesøgt arrangement. Kommunen stod for 

selve indvielsen.  
 

i. Infosøjle. Møde med Hanne Bille 30.11 JBR pg KVA deltager. 
Der er enighed om at det skal være info om Morud og omegn. 

 
 

b. Busdriften/Busbanden. Status (JBR) 
i. Møde 27.11 

 
 

ii. 5 års fødselsdag 
19. januar. Det skal fejres. Fynbus kommer med ambassadører og der er 
kage og en konkurrence. Fynbus kommer med oversigt over passagerstati-
stik. Busbanden ønsker at lokalrådet sponserer en gave på 1000kr. Dette er 
godkendt. Borgmester Morten Andersen og kommende formand for Teknik- 
og miljøudvalget Anders Thingholm inviteres. Det samme med de lokale by-
rådspolitikere. Det er et eftermiddagsarrangement. 

 
c. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ).  

MJ starter projektet op i 2018.  
 

d. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. Status (MJ). 
i. Event 12.11  

En god eftermiddag. Hyggeligt og stemningsfuldt. 428 har svaret på bruger-
undersøgelsen. Det er godt. Dash 19 arbejder videre med resultaterne af 
undersøgelsen. 
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Møde med lokale politikere og politikere fra Odense.  
 

4. Aktuelle emner 
a. Mobildækning i Bredbjerg (MJ) 

MJ fremlægger behov for bedre mobildækning.  
Morud lokalråd bakker op om dette. 
 

b. Lokale ambassadører (JBR) 
MH og SMS. Kommunen har et landkort med oversigt over hvem der er lokale am-
bassadører i de enkelte lokalområder. På den måde kan folk spørge ind til lokalom-
råderne hos nogen der bor i området. 
 

c. Droneoptagelse ”den grønne kile” (JBR) 
I forhold til dette vil vi prøve at tage det op med Hanne Bille på mødet den 30.11. 
 

d. Møde med skolebestyrelsen 
Kort orientering om mødet med skolebestyrelsesformanden 

e. Den forhøjede asfaltkant på Rugårdsvej mod Odense 
Det er et problem at det grus de har lagt ved den forhøjede kant bevæger sig ind 
på cykelområdet.  
 
 

5. Nyt 
a. Opfølgning erhvervsdrivende. 

Forslag: Maler Trine fra Veflinge og TRIO Byg. JBR 
Intet nyt.  
 
Og entreprenør Anders Nørregaard. PJ 

b. Opfølgning medlemmer. 
Kontakte institutionerne igen og støtteforeningen for Adamsminde. 
Venstre og Socialdemokratiet er medlemmer. PJ spørger om det var noget for SF 
og Det konservative Folkeparti. 

c. Hjemmesiden. 
Kører fint. Som nævnt sidst vil siden blive moderniseret, når Jon får tid. JBR 
 

6. Evt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent Niels Funch 28. november 2017 


