Morud Lokalråd

Bestyrelsesmøde 3-2017 - Tirsdag den 5. september - kl. 19.00
Susanne Mann Skou, Jægerlunden 18, Bredbjerg

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

1. Velkommen til Niels og Martin
2. Godkendelse af referater
Mødet den 30. maj 2017 godkendt.
JBR mangler at følge op på ladestationer ved hallen.
3. Økonomi
Udgifter siden sidst 1.500 kr. Indestående ca. 70.000 kr. samt eventmidler ca. 5.100 kr.
4. Indsatsområder
a. Byudvikling Morud. Status (JBR)
Igangværende anlægsarbejde.
b. Busdriften/Busbanden, status (JBR)
Følg med i informationer på busbandens FB-side, som vedligeholdes af Rasmus
Gade.
c. Velkomstpakke nye tilflyttere (MJ). Ikke noget nyt.
d. Cykelsti Morud – Bredbjerg – udvalg status (JMS + MJ).
Arbejdsgruppen- DASH 2019 – har holdt et positivt møde med politikere fra
Odense, som støtter op om projektet. De kunne godt ønske stien føres frem til Korup Skole.
Vil tage kontakt til de Tekniske Afdelinger i Odense – og Nordfyns Kommune. MJ
Projektet kan have en fordel for statsstøtte, når 2 kommuner går sammen.
Det foreslås at DASH 2019 opretter en web-side i stil med byudvikling.morud.dk.
i. Folder til omdeling (MJ)
MJ havde fremsendt forslag til folder, som blev kommenteret.
Der er bl.a. kommet indlæg fra MI og skolen.
Efter udsendelse igangsættes en brugerundersøgelse, som skal være klar til
offentliggørelse den 31.10.
DASH 2019 bevilliges 10.000 kr. til tryk af folder.
Folder til byrådet kan leveres til BS.
ii. Støtteerklæring fra Lokalrådet (MJ)
JBR udfærdiger et oplæg til folderen, som alle bedes kommentere på.
Der kunne evt. også komme en erklæring fra cyklistforbundet.
5. Aktuelle emner
a. Opmærksomhed/gave ved (PJ)
i. Byfornyelse
Der foretages ikke videre.
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b.

c.

d.

e.

ii. Haludvidelse
Der bevilligedes 5.000 kr. til gave. PJ
iii. Vælgermøde. 24. oktober i Forsamlingshuset. Borgerforeningen arrangerer
Noteret.
Oplæg fra Lokalrådet vedr. etablering af støjhegn/beplantning mod Søndersøvej, hvor cykelstien udmunder mod Plantagevej.
Stien har ændret placering fra rundkørslen til Plantagevej, det har desværre givet lidt støjproblemer og ulemper for familier med små børn, der
kan løbe ud på vejen.
Forslag: Lokalrådet laver et forslag som sendes til kommunen vedr. problemet. Hvis det falder inden for vores område? (BS)
BS fremlagde et foto at forholdene og sagen blev drøftet.
BS tager fat i Teknisk Afdeling og drøfter sagen.
Kan endvidere foreslå at byskiltet på Søndersøvej rykkes frem nord for Tokkerodvej.
Ændring i vedtægter. Evt. forslag (JBR)
Punktet blev drøftet og tages op igen på næste møde, når alle endnu en gang har
haft tid til at overveje vedtægterne. Alle
Henvendelse fra skolebestyrelsens formand Pia S. Hansen
Vil høre om Lokalrådet vil støtte op om skolen ønske om etablering af pavilloner grundet øget elevtal.
Drøftet. Der afholde møde med Pia. JBR, PJ (efterfølgende ændret til SMS) og MH
deltager.
Skolebestyrelsen og cykelsti
Formanden er blevet bedt om at støtte cykelstien, men er i tvivl om det vil modarbejde ønsket om pavilloner. Drøftes på ovennævnte møde pkt. d.

6. Nyt
a. Opfølgning erhvervsdrivende.
Forslag: Maler Trine fra Veflinge og TRIO Byg. JBR
Og entreprenør Anders Nørregaard. PJ
b. Opfølgning medlemmer.
Kontakte institutionerne igen og støtteforeningen for Adamsminde.
c. Hjemmesiden.
Kører fint. Som nævnt sidst vil siden blive moderniseret, når Jon får tid. JBR
DASH 2019 kunne lægge orienteringer og brochure på siden. MJ/JBR
7. Evt.
I.a.b.

Referent Susanne Mann Skou, 7. september 2017
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