Morud Lokalråd
Referat af bestyrelsesmøde 4-2016 - 11. oktober 2016
i Langesøhallen

Deltagere:
Jørgen M. Sørensen (JMS), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR),
Preben Jensen (PJ). Afbud: Susanne Mann Skou, Keld Vrå Andersen,
Grete Kaltoft Nielsen deltog ikke i mødet.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. juni 2016
Referat af møde 28. juni 2016 godkendt
2. Økonomi
Bankindestående Kr. 91040,49 Af beholdningen er til Lokalrådets egen disposition
Kr. 58400,-. Af indeståendet er der fra Eventfonden eksakt Kr. 7628,14. Der er
anvendt følgende midler til omtale og afholdelse af møder vedrørende Morud
bymidte og projekt Morud Aktivitetscenter Kr.3300,- til annoncering, Kr. 8000,- til
leje af storskærm, Kr. 800 til Go Cards. Pt. 3 medlemmer i restance, samlet Kr.
1250,-.
3. Indsatsområder
a. Byfornyelse Morud. Status (JBR)
Keld Vrå er tovholder. Havrehedskolens overbygnings elever har haft
emneuge, hvor byfornyelse og byudvikling var temaet. På fredag (14.
oktober) præsenterer eleverne deres arbejder, som der opfordres til
medtaget i det videre arbejde i styregruppen. Lokalrådet har været inviteret
med til forelæggelse af projekt op til emneugen, så det forventes af skolens
elever, at de fremkommer med netop deres ønsker til byudviklingsprojektet.
Der afholdes indbudt licitation over halprojektet fredag den 14. oktober. Det
offentlige møde blev godt besøgt af Moruds borgere og bekræftede at der
indarbejdes hastighedsdæmpende foranstaltninger i kryds mellem
Idrætsvej, Rugårdsvej og Centret.
b. Busdriften/Busbanden, status (JBR)
Busbanden er kørt i garage. Busbanden råder over nogle få ”testkører kort”
til uddeling.
c. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ)
Intet nyt.
4. Aktuelle emner
a. Eventpuljen 2 x 25.000 kr.
i. Status (PJ)
Morud IF har udsendt indbydelse til musikarrangement i december
2016, hvortil Lokalrådet har bevilget midler.
ii. Udgifter ifm. byudviklingsaktiviteter (PJ)
Se afsnit om økonomi. Der resterer et beløb på Kr. 7600,- der ikke er
disponeret.
iii. Ansøgning fra Nordfyns Musikforening til et musik arrangement i
Morud forsamlingshus i november/december 2016.
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Der blev bevilget max kr. 7600,- til projektet, såfremt dette flyttes til
november 2016 eller januar 2017.
Fiber til alle
Lokalrådet opfordrer til i alle områder omkring Morud, aktivt at tilmelde sig
til etablering af fibernet, det være sig Farstrup, Væde og andre området som
anbefalet af Landdistriktsrådet
Mail fra Preben om Bibliotek Light (eftersendes)
Behandling af forslag fra Preben Jensen vedrørende etablering af et
"bibliotek light" i Langesøhallen. Lokalrådet bakker op om forslaget og
tilføjer at indholdet i en light udgave af bibliotek også turistbrochurer,
borgerservicefunktioner.
Vingave til Trøstrup Vandværk
Der blev bevilget køb af gaveæske til et beløb af Kr. 299,-.
Banestien
Formanden har skrevet et brev til Langesøfondet v/ Hans Berner om at få
banestien repareret. Det drejer sig om få hundrede meter. Hans Berner har
svaret og givet tilsagn om at kigge på banestien i foråret 2017

5. Nyt
a. Opfølgning erhvervsdrivende
b. A-Z, Tagteknik, Søndersøvej 266, 5462 Morud, er ikke optaget som
medlem.
c. Opfølgning medlemmer
Det forventes at Trøstrup Vandværk ophører at være medlem ultimo 2016,
vi opfordrer til at Vandcenter syd oprettet et fortsættende medlemskab.
d. Hjemmesiden
Der forelagde ikke aktuelle tal for besøg på Morud.dk. Statistik eftersendes.
6. Evt.
De nye Byskilte ved Morud blev drøftet
Referent MJ
20. oktober 2016
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