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Morud, den 29. september 2019 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, 
 

tirsdag den 1. oktober 2019, kl. 19.00 
Langesøhallerne 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2019 
 

2. Økonomi 
 

3. Indsatsområder 
a. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ/MH) 
b. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19 (MJ) 

Dialogmøde den 9. oktober 2019 
c. Omlægning af morud.dk (MH) 
d. Busbanden/Busser status (JBR) 
e. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 

Møde den ? oktober 2019 
 

4. Aktuelle emner 
a. Infostander  
b. Dialog møde den 7. maj i Veflinge. Status  
c. Informationsmøde Min landsby app den 10. oktober 2019 
d. Events 2019 
e. Tilbud om at blive demensven-instruktør, jf. mail. 

 
5. Nyt 

a. Opfølgning erhvervsdrivende 
Opfølgning medlemmer 
 

6. Evt.  
 
 
Jon Bøgelund Rasmussen 
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Referat af møde i Morud Lokalråd den 1. oktober 2019 

Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Martin Hestnes, Mogens Jørgensen 
Afbud: Rasmus Gade, Keld Vrå 
 

1. Godkendt. 
2. Der blev godkendt en bevilling på kr. 8.000,- fra eventmidlerne til Morud 

forsamlingshus til foredrag og debat med Rune Strøm. Titlen på foredraget var:  
Så tal dog ordentlig, for helvede, og det blev af holdt den 24. juni. 
Forsamlingshusets store sal, var næsten fyldt med deltagere. 
Kassebeholdning er på kr. 81.115,00. Vi har godt kr. 4.000,- til rest af 
eventmidler. 

3. Indsatsområder 
a) Emnet droppes fremadrettet. 
b) Møde den 9. oktober, hvor Jon og Mogens deltager. 
c) Omlægning bliver til WordPress, så alle kan ajourføre og lave opslag. 
d) Notat fra Rasmus, Uændret rute 122. Der etableres en ny bybus rute/linje, 

som etableres når  letbanen åbner. Der arbejdes videre med festligholdelse 
af fødselsdag i 2020. 

e) Er nu etableret, og dette udvalg skal finde sine ben at stå for. Det vil være 
fremmende for sager om trafikale forhold, at disse løses i dialog med 
forvaltning og det politiske arbejde. Udvalget bør arbejde med at fremlægge 
problemstillinger, til bedømmelse og behandling, fremfor at gå i ” løsnings 
mode”. Der er udarbejdet en handlingsplan og oversigt over de opgaver 
dette udvalg vil påtage sig. Næste møde forventes at holdes d. 16. oktober.  

4. Aktuelle emner 
a) Kort til opsætning via NEET. Kan der opsættes et tastatur/touch skærm på 

stander, eller opsættes et info kort ? 
b) Vi var repræsenteret. Det var Veflinge spørgsmål, der hovedsageligt blev 

fremlagte, i mødet deltog repræsentanter fra Morud Lokalråd. ( i Veflinge ). 
c) Jon og Mogens deltager. Mødet starter kl. 18.00. 
d) Der blev bevilget kr. 6.000,- til julearrangement som Morud Idrætsforening 

står som arrangør af. 
e) Udsendes til medlemmerne af Morud Lokalråd. 

5. Nyt 
a. Intet nyt. 

Vi har et ønske om at det nybyggede ved Langesøhallerne vil være 
medlemmer af Morud Lokalråd. 

6. Eventuelt: Invitation til møde om naturture sender Jon til Lokalrådet. 
Referent: Mogens Jørgensen 
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NOTAT fra mødet i Morud Lokalråd den 1. oktober 2019 
Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Martin Hestnes, Mogens Jørgensen 
Afbud: Rasmus Gade, Keld Vrå 
 

1. Godkendt. 
2. Der blev godkendt en bevilling på kr. 2.000,- fra eventmidlerne til Morud 

forsamlingshus til foredrag og debat med Rune Strøm. Titlen på foredraget var:  
Så tal dog ordentlig, for helvede, og det blev af holdt den 24. juni. 
Forsamlingshusets store sal, var næsten fyldt med deltagere. 
Kassebeholdning er på kr. 81.115,00. Vi har godt kr. 4.000,- til rest af 
eventmidler. 

3. Indsatsområder 
a) Emnet droppes fremadrettet. 
b) Møde den 9. oktober, hvor Jon og Mogens deltager. 
c) Omlægning bliver i WordPress, så alle kan ajourføre og lave opslag. 

Hvornår nævnes Morud første gang 1421, den historie skal vi have fortalt. 
informationer og links fra gamle side videreføres, projekter omtales, 
arbejdsgrupper nævnes med kontaktperson/tovholder. Links ajourføres, info 
og links slås sammen, trafiksikkerhedsgruppe omtales, mulighed for søgning 
af eventmidler under Morud lokalråd omtales, referater fra møder under 
Morud lokalråd, medlemsformular til medlemskab af Morud.dk. 
Jon kontakter Morud antenneforening vedrørende ”bagvedliggende 
oplysninger”, Oplevelser i Morud omtales, QR koder laver elever fra skolen, 
og skal kunne anvendes via hjemmesiden. 

d) Notat fra Rasmus, Uændret rute 122. Der etableres en ny bybus rute/linje, 
som etableres når  letbanen åbner. Der arbejdes videre med festligholdelse 
af fødselsdag i 2020. 

e) Er nu etableret, og dette udvalg skal finde sine ben at stå for. Det vil være 
fremmende for sager om trafikale forhold, at disse løses i dialog med 
forvaltning og det politiske arbejde. Udvalget bør arbejde med at fremlægge 
problemstillinger, til bedømmelse og behandling, fremfor at gå i ” løsnings 
mode”. Der er udarbejdet en handlingsplan og oversigt over de opgaver 
dette udvalg vil påtage sig. Næste møde holdes 17. oktober.  

4. Aktuelle emner 
a) Kort til opsætning via NEET. Kan der opsættes et tastatur/touch skærm på 

stander, eller opsættes et info kort ? 
b) Vi var repræsenteret. Det var Veflinge spørgsmål, der hovedsageligt blev 

fremlagte, idet det møde hvor Morud Lokalråd deltog, ( i Veflinge ). 
c) Jon og Mogens deltager. Mødet starter kl. 18.00. 
d) Der blev bevilget kr. 6.000,- til julearrangement som Morud Idrætsforening 

står som arrangør af. 
e) Udsendes til medlemmerne af Morud Lokalråd. 

5. Nyt 
a. Intet nyt. 

Vi har et ønske om at det nybyggede ved Langesøhallerne vil være 
medlemmer af Morud Lokalråd. 

6. Eventuelt: Invitation til møde om naturture sender Jon til Lokalrådet. 
Referent: Mogens Jørgensen 


