
 

Referat af bestyrelsesmøde Morud Lokalråd den 21. april 2020 fra kl. 19.00. 

Mødet blev afviklet pr. pc- og det virkede fint. 

Møde deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Martin Hestness, Rasmus Gade, Mogens 

Jørgensen 

Keld Vrå deltog ikke i mødet. 

 

Dagsorden: 

1. Naturlegeplads ved Ditlevsdal 

2. Digitale info standere 

3. Navn på udstykning 

4. Udstykning almene boliger 

Ad 1. Vi har i enstemminghed den 21.4 2020 truffes beslutning om, at vi ikke er ansøger til anlæggelse af en 

offentlig legeplads ved Ditlevsdal. 

Ad 2. Formanden skriver til NEET v/ Per Olesen og takker for et behageligt åsteds møde, der i Morud hvor 

Teknik- og Miljø udvalget godkendte en placering. 

Morud Lokalråd kan ikke anbefale en opsætning og placering af den meget store digitale LED reklame skilt 

på næsten 9 m2, ved indkørsel fra syd ( motorvejsafkørsel 54 ) til Morud. 

Vi er undrende over, at en eventuel placering ikke har været forelagt til drøftelse i Morud Lokalråd og 

etablerede trafiksikkerheds udvalg. 

Ad 3. Rasmus Gade har været tovholder på indhentning af forslag til vejnavne til det nyeste 

udstykningsområde i Morud. Der er deadline den 22. april på fremsendelse af forslag til navn. 

Lokalhistorisk Arkiv bakker op om at navneforslaget til området må blive 1. prioritet: Stjernebjerg 

og 2. proritet: Agnethevej.  

Bestyrelsen syntes at vi skulle arbejde videre med forslag til en navngivning af en plads i Morud efter 

Agnethe Christensen. En mulighed for navngivning & offentliggørelsen kan gøres i forbindelse med en event 

sammen med fjering af 600 året i 2021 for navgivning af byen: Morud. 

Ad 4. Plan- og kulturchef Åse Nielsen NF kommune vil gerne mødes med Morud Lokalråd, for en drøftelse 

af et projekt for udstykning af område med almene boliger. 

Eventuelt: 

Vedrørende Busbanden, det giver ikke mening at lave kampagne for nye buspassagerer for nuværende. 

Dash 19, vi har henvendt os til projekteleder Morten Hoff Grønvald for gensidig orientering og opslag til 

Facebook. 

Solsikkefesten bliver nok aflyst ved udgang af august – desværre.  

 

Referent: Mogens Jørgensen 

 


