
Referat af møde i Morud byudviklingsgruppe 

Tirsdag den 21. juni i Langesøhallen.  

Til stede var Tommy Mickiewicz Hagstrøm, projektleder og planlægger, Nordfyns Kommune, Michael Finke, 
landskabsarkitekt, firmaet LAND+, Odense, Arne Larsen, hallen, Hans Henning Nielsen, hallen,                    
Jørn Kaltoft Nielsen, hallen, Torben Pedersen, hallen, René Madsen, Dagli´Brugsen, Lars Schønemann, 
forsamlingshuset, Ole Sahl, handicaprådet, Martin Hestnes, Jon Bøgelund Rasmussen, lokalrådet, 
Preben Jensen, lokalrådet og idrætsforeningen. 
Keld Vrå, borgerforeningen, havde meldt afbud på grund af arbejde. 
 
Jon bød velkommen og gav ordet til Tommy, som efter en kort opdatering af de løbende overvejelser 
præsenterede Michael som skattet landskabsarkitekt ikke alene i Nordfyns Kommune, men også i en række 
andre kommuner. Har her senest stået for byfornyelsen i Bogense. 
 
Michael fremlagde sine løsningsforslag til bymidten i Morud. På den kommunale mindre grund skråt over 
for brugsen (hvor det store grantræ og Busbandens bænke står) kunne etableres en snoet sti op til højeste 
punkt med et siddearrangement. Her fra bliver stien videreført det sidste korte stykke indtil Rugårdsvej. På 
modsatte side af vejen fanger stien igen rytmen på Idrætsvejs nordlige side og føres i et grønt miljø frem til 
hallens indgang. Det kommunale areal strækker sig en del ind over det nuværende hegn mod det 
privatejede areal med juletræer. Dermed bliver også plads til bænke og parkbelysning, ligesom de 
nuværende containere til glas og papir kan finde en diskret placering omgivet af grønne vækster/træer. 
Mellem indkørslen til Idrætsvej og naturstien bliver plads til et mindre torv med en meget stor plakatsøjle i 
gennemsigtigt materiale med indvendig belysning. Tillige etableres 2 lysmaster med projektører, som lyser 
ned på arealet. I mørke bekræfter disse lyskilder dermed byens centrum. 
 
Michael lagde vægt på, at Moruds dna var juletræer og skov, hvilket bl.a. skulle bekræftes ved valg af store 
nåletræer som solitære træer. Skitseforslag herpå blev fremlagt. 
 
Prisoverslaget for ovennævnte projekt blev oplyst at udgøre ca. 1,7 mio. - Den kommunale bevilling udgør 
som bekendt 3.045.000 ligeligt fordelt i år, 2017 0g 2018. 
 
Projektet blev særdeles positivt modtaget med følgende konstruktive kommentarer: 
 
Ole måtte dog klart afvise det høje placering af siddearrangementet (nord for brugsen), idet stien såvel op 
som ned ville være umulig at benytte af kørestols- og rollatorbrugere. 
 
Jørn anbefalede, at stien på det samme areal blev fastholdt med et siddearrangement lidt højt, men klart 
handicapvenligt. 
 
Flere pegede på, at færdselsmønstret til idrætsområdet løb i modsatte side af det projekterede stisystem, 
nemlig forbi brugsen, over Rugårdsvej og ned ad Idrætsvej. Dermed ville der blive 2 overgange med kort 
afstand. Færdselssikring nødvendig? Eller tværgående anden vejbelægning – som netop succesfuldt udført i 
Bogense. Måske regulering af vejbredderne i krydset? Eller hæve vejbelægningen i krydset? 
 
Jon advarede mod ombygning af den seneste regulering af krydset, som synes at sikre de svage trafikanter. 
Problemet kunne være for høj hastighed på Rugårdsvej, hvor kommunen aktuelt har foretaget målinger. 
Resultatet af målingen kendes endnu ikke. 
 



Enighed om, at trafiksikkerhedsproblemerne skal have høj prioritet, men indgår ikke i den kommunale 
bevilling til forskønnelse af Morud. 
 
Alle tillige enige om, at Idrætsvej skal ryddes for kommunens containere af enhver art, ingen parkering af 
lastbiler og ingen oplagsplads. Ubetinget et must. 
 
Jon anbefalede en drøftelse med kommunen om alternativ parkeringsmulighed for lastbiler. 
 
Michael viste skitser, hvor sektioner af P-pladser på Idrætsvej blev afrundet med beplantning for at få det 
grønne look. 
 
Valg af solitærtræer blev debatteret.  
 
Martin lagde afstand til fyrretræer (vestjysk) og pegede i stedet for valg af frugttræer, idet han mindede 
om, Morud tidligere havde en del frugtplantager. 
 
Hans Henning foreslog bornholmsk røn svarende til beplantningen mellem hallen og fodboldbanen mod 
friluftsbadet. 
 
Douglastræet blev fremhævet som en nærmest lokal træart, som kan beundres i Langesøskoven. Ville med 
sin kolossale højdepotentiale være særdeles markant. 
 
Preben pegede på, at Idrætsvej ifølge planen alene stod på et ben, nemlig stianlægget. Den modsatte side 
ville mangle liv og karakter. 
 
Jon pegede på, at matrikelkort viste, at den kommunale areal ikke slutter ved kanten af fortovet, men 
strækker sig måske 3-4 meter ind mod den ubebyggede byggegrund. 
 
Preben foreslog, at det manglende ben på Idrætsvej blev fundet ved etablering af en lang espalier med 
frugttræer. Mindede samtidig om idéen med et vandløb langs fortovet. 
 
Der blev rejst det spørgsmål, om tilkørselsforholdene til det juletræsdækkede areal (i daglig tale Hans Kurts 
jord) kunne genere sti-linjen langs Idrætsvej.  
 
På minitorvet ved plakatsøjlen ville det være naturligt at kunne læse sig til den kommunale turistinfo, finde 
et kort over Morud City og opsætte en eller flere standere, som viste vej til f.eks. bisonfarmen Ditlevsdal, til 
Douglashuset og til Langesø Slot. 
 
Plakatsøjlen må af praktiske grunde blive belyst udefra, idet en indvendig lyskilde vil mindskes for hver 
plakat, som sættes op. 
 
Michael følte sig efter den livlige debat særdeles godt klædt på til at udarbejde et nyt oplæg, som ville 
kunne fremsendes pr. mail i kommenteret form i den første uge af juli. 
 
Næste møde er borgermødet den 11. august kl. 19 i hallen.  
 
Derefter færdiggøres planerne for forskønnelse af Morud med sigte på en kommunal godkendelse i 
september. - Det således vedtagne projekt forventes udført i foråret 2017 – kunne Tommy redegøre for. 
 

Preben Jensen 4. juli 2016 


