
Referat bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, tirsdag den 25. september 2018, kl. 

19.00 i Langesøhallerne, Morud 

 

Deltagere: 

Preben Jensen, Mogens Jørgensen, Jon Bøgelund Rasmussen, Martin Hestnes, Anders Tingholm 

Afbud: Susanne Mann Skou 

Ikke mødt: Keld Vrå Andersen 

Yderligere deltager i forbindelse med særskilt punkt: Rasmus Gade 

 

Pkt 1 

Referat godkendes, med undtagelse af navngiven person som skal fjernes 

 

Pkt 2 

Der er 66.000 indestående 

Fortsat en restant 

35.000 stadig mulige i eventmidler 

Jon informerer igen til foreningsformænd (sport) omkring eventmidler og et opslag på morudsiden. 

 

Pkt 3a 

• Møde 20 september udskudt grundet møde omkring morud.dk og sammenfald af personer. 

• TegneKonkurrence i børnehaverne afholdt og vinder fundet 

• Planlagt oversigtskort udarbejdes af Morten  

• Rasmus fortæller at der er udarbejdet tekst materiale i velkomstfolder. Rasmus og Morten afholder 

møde onsdag omkring folder og tekst. 

• En udfordring for nuværende er at grundet GDPR udsendes nytilflytterne ikke længere til 

lokalrådet. 

• Mulighed for at tilbyde nytilflyttere en velkomstpakke via morud.dk, drøftes som et alternativ 

• Velkomstpakkerne dækker Morud og omegn. 

• Lokalrådet giver tilsagn om at dække udgiften på sæbeboblemaskine til vinder af tegnekonkurrence 

(Mogens indkøber) 

 

Pkt 3b 

• Møde med korup lokalråd afholdes 2. oktober. Korup har tidligere støttet muligheden for en 

cykelsti til Odense. 

• 10. oktober afholdes møde i dash19 med naboer tæt på cykelstien 

• Det bekræftes at Cykelsti til Bredbjerg fortsat er i budget i Nordfyns Kommune 

 

Pkt 3c 

• Der er afholdt 2 møder, men grundet sygdom og arbejdspres på nøglepersoner går det langsom 

med udarbejdelse af et første skud på nyt design og funktionalitet 

• Gruppen har en god dialog og gode forventninger 

• Der arbejdes med Morud siden på facebook i forhold til et samarbejde med morud.dk 

• Aftalen i gruppen er at det gamle morud.dk tages i små bider 

 

Pkt 4a 

• Der overvejes oprettelse af endestation for bus 23 og parkeringsplads for tungtrafik på søndersøvej 

overfor morudgård. 



• Yderligere overvejes lynbusser mellem Morud og letbanen i Tarup. Planen er at disse busser skal 

have 1/2 times drift i myldretid 

• Det fremsættes som vigtig pointe at der fortsat er busholdeplads ved centeret. 

• Der fremlægges ide om at tungterminal og busholdeplads adskilles således at busendestation 

placeres ved rundkørsel på søndersøvej ved plantagevej og tungtrafikterminal fortsat placeres 

overfor Morudgaard. (Anders tager dette med til kommunen) 

 

Pkt 4b 

• Godt initiativ fra kommunen, der kunne med fordel tænkes i større indsigt i hvad kommunen har af 

planer og hvad der tænkes andre steder hos borgere i kommunen. 

• Det foreslås at der oprettes flere lignende møder for at sikre flere deltagere 

 

Pkt 4c 

Der er ca 1 million i 2019 og 1 million i 2021 til byfornyelse. Det forventes at projekter igangsættes i starten 

af 2019. 

Der nævnes behov for at en del af puljen bruges på forbedringer i den nederste del af parkeringsområdet 

foran hallen i forlængelse af den grønne tange 

 

Pkt 4d  

Det aftales at tage et møde med administrationen for at igangsætte dialog. (Jon indkalder) 

 

Pkt 4e 

Der er ikke umiddelbart enighed omkring eventuel udvidelse af center område overfor hallen. Det aftales at 

vende med kommunen i forbindelse med punkt 4d om området fortsat ses som et center område. 

 

Pkt 4f 

7 personer stiller op til overtagelse af bestyrelsen onsdag kl 19:30, Jon deltager på mødet. 

 

Pkt 4g 

• Der har været en god dialog mellem hallen og kommunen 

• Kommunen har vist stor vilje til at sikre områderne til hallen 

• Hallen ser helst kommunen køber jorden 

• Dialogen fortsætter mellem Kommunen og Slottet. Initiativ ligger på kommunens side 

 

Pkt 4h 

Samme som punkt 4d 

 

Pkt 4i 

Kunstig intelligens projektet har behov for yderligere tilsagn om økonomisk støtte fra eventmidlerne. Det 

aftales at Mogens sender oplæg til bestyrelsen efter mødet, til godkendelse hurtigst muligt 

 

Eventuelt: 

Operacyklen nævnes som muligt emne til eventmidler, Jon sender efter mødet materiale 

 

Pkt 5  

Intet nyt 


