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Morud, den 17. maj 2020 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, 
 

tirsdag den 19. maj 2020, kl. 19.00 
Online 

 
Dagsorden: 
Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Keld Vrå, Rasmus Gade, Mogens 
Jørgensen. Der var afbud fra Martin Hestnes. Vi har ikke hørt fra Keld Vrå, er sikkert på 
job. 
 
 

1. Godkendelse af referater fra møder den 18. februar, 31. marts og 21. april 2020 
 

2. Økonomi 
 

3. Indsatsområder 
a. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. (MJ) 
b. Omlægning af morud.dk. opfølgning undervisning (MH) 
c. Busbanden/Busser status 
d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 

Spørgeskema 
 

4. Aktuelle emner 
a. Navngivning ny udstykning 
b. Events 2019/2020, status 
c. Den kommende generalforsamling 22. juni 2020, Gæstetaler 
d. Nye emner til bestyrelsen 
e. Morud 600 år i 2021 
f. Min Landsby app, onlinemøde den 18.5.2020 
g. Fundraising dag 5.10.2020 
h. Morud Idrætsforening. Opgradering af området ved svømmebadet. 
i. Danske Bank – underskrifter fra bestyrelsen 

 
5. Nyt 

a. Opfølgning erhvervsdrivende 
b. Opfølgning medlemmer 

 
6. Evt. 
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Referat af digital bestyrelsesmøde Morud Lokalråd 19. maj 2020.  
 
Ad 1. Alle 3 referater godkendt med tilføjelser til møde af 21. april. Jon har 
 skrevet et kommentarbrev til NEET v/ Per Olesen om Morud Lokalråds syn på 
 forslag/beslutning om opsætning af LED skiltning ved Morud. Morud Lokalråd 
 støtter ikke en opsætning. 
 
Ad 2. Økonomi. Alle restancer er indgået. Kr. 5.000,- fra NF kommune ( tilskud til 
 drift af lokalråd er modtaget. Der er et kontoindestående på Kr. 92.139,80. 
 Heraf er Kr. 946,15 rester af bevilgede eventmidler. Vi har ikke til dato søgt 
 de 25.000,- for 2020. Vi skylder kr. 700,- for busbandens hjemmeside. 
 
Ad 3. Indsatsområder 

a. Cykelsti Morud – Bredbjerg – Dash19. (MJ) 
Svar fra projektleder er modtaget og opdateret på Morud.dk 
https://morud.dk/prj/dash19/ 

b. Omlægning af morud.dk. opfølgning undervisning (MH) 
Det var et udmærket kursus der blev afholdt, under ledelse af Martin 
Hestnes, så nu kan vi selv kan redigere og tilføje billeder og nye omtaler. 

c. Busbanden/Busser status  
Vi drøftede de gode opnåede resultater efter knap 10 års indsats, samt det  
fremtidige arbejde, for en fortsat god busdrift mellem Morud og Odense. 
 

d. Trafiksikkerhedsudvalget status (JBR) 
”Spørgeskema er ikke klar til fremlæggelse, der arbejdes på emnet” 
”Eleverne nåede akkurat at svare på spørgeskemaet, inden de blev sendt 
hjem pga. Corona. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er lige på 
trapperne.” 

 
Ad 4. a. Navngivning ny udstykning. 

Rasmus Gade orienterer Lokalhistorisk arkiv om Teknik-Miljøudvalgets 
beslutning vedrørende navngivning. Vi tager udvalgets afgørelse til 
efterretning. Bestyrelsen for Morud Lokalråd er stærkt forundrede over, at 
en fællesindstilling fra Morud Lokalråd og Lokalhistorisk Arkiv, til navnet: 
Stjernebjerg, ikke vælges. Det er politisk besluttet at Lokalråd og 
Lokalhistoriske arkiver, skal høres og afgive en fællesindstilling til 
navngivning af et nyt boligområde. 
 
b. Events 2019/2020, status 
Den nuværende situation har gjort at der ingen aktivitet er i gang. 
Lokalrådet ansøger NF kommune om at eventmidler for 2020 overføres til 
2021, hvor Morud kan fejre 600 året navnejubilæum.  
Det blev besluttet at nedsætte et underudvalg, der får til opgave at 
arrangere og fremkomme med nogle forslag og ideer til festligholdelse i 
2021. Vi kunne godt ønske os et kulturbudget, der kunne rumme nogle  
lokale kulturaktiviteter, hvor Lokalrådet påtager sig en førende rolle i at 
fremme. Konkret fremsendes en ansøgning til NF kommune om eventmidler 
for 2020 overføres til 2021, for festligholdelse af navnejubilæet. 

https://morud.dk/prj/dash19/
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Via opslag vil vi søge en tovholder til dette udvalg. Rasmus Gade forbereder 
et opslag. 
Preben Jensen kontakter NEET (Nordfyns Erhverv og Turisme) v/ Per Olesen 
 
c. Den kommende generalforsamling 22. juni 2020, Gæstetaler 
Det blev besluttet at generalforsamling afholdes den 26. august. 
 
d. Nye emner til bestyrelsen. Vi bør hver især komme med forslag til 
personer der vil lade sig vælge til bestyrelsen i Morud Lokalråd. 
 
e. Morud 600 år i 2021 
Som noter og beslutninger under punkt 4b. 
 
f. Min Landsby app, onlinemøde den 18.5.2020 
Jon, Martin og Mogens deltog i online kursus. Vi takker for introduktion men 
vi kan ikke se, at den APP kan levere noget vi ikke har der fungerer på egen 
hjemmeside. Vi har væsentlige lokale grupper, hvor der er trafik om 
arrangementer, har selv en opdateret kalender med events, lokale 
spisesteder, placering af hjertestartere, sportslige aktiviteter, kulturelle 
begivenheder mm i vort lokalområde. Det er en kæmpe arbejdsopgave at 
holde en APP vedlige. Vi peger på at en APP kan være relevant for Morud, 
såfremt der kan indlejres data fra andre baser, f.eks. Turistinformationer, 
regionale og lokal bus betjening og lignende. 
 
g. Fundraising dag 5.10.2020 
Vi vender tilbage på et senere møde. 
 
h. Morud Idrætsforening. Opgradering af området ved svømmebadet. 
Morud Lokalrådet har bakket op om de forslag der er blevet os forelagte. 
 

e. Danske Bank – underskrifter fra bestyrelsen 
Jon underskriver, og bilaget kommer rundt til alle i bestyrelsen for 
underskrift.  

 
Ad 5. a. Opfølgning erhvervsdrivende 

Webbutikken Unishop har selv henvendt sig og er nu medlem af Morud 
Lokalråd. Vi byder vort nye medlem velkommen.” 
”Webbutikken Unishop har selv henvendt sig og er nu annoncør på 
morud.dk. Vi byder vores nye annoncør velkommen. 
 
b. Opfølgning medlemmer 

Ingen bemærkninger 
 
Ad 6. Eventuelt: Der har ikke været nogle offentlige reaktioner efter ansøgning  

blev trukket ud af dagsordenen. ( Ansøgning om anlæggelse af en offentlig 
legeplads på og ved Bisonfarmen Ditlevsdal. 
 
Referent: Mogens Jørgensen 
 


