Morud Lokalråd
Morud, den 31. marts 2020
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Morud Lokalråd, som afholdtes via
elektroniske medier.
tirsdag den 31. marts 2020, kl. 19.00, digitalt.
Dagsorden:
1. Lokalrådet i den kommende tid
2. Legeplads Ditlevsdal
3. Navngivning – udstykning Åbakkevej
4. Digitale infostandere
5. Langesøhallerne – sti mm
6. Sænk farten kampagne
7. Fremtidig mødekalender
Jon Bøgelund Rasmussen
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Morud Lokalråd
Referat af bestyrelsesmøde 31. marts 2020, der blev afviklet via digitalt medie.
Deltagere: Jon Bøgelund Rasmussen, Preben Jensen, Martin Hestness, Mogens Jørgensen
Ikke mødte: Keld Vrå, Rasmus Gade
1. På grund af at Morud Lokalråd ikke har kunnet afvikle det varslede og indkaldte
generalforsamling, så fungerer Morud Lokalråd i sit virke indtil en
generalforsamling kan afholdes, og det betyder at arbejdsområderne for hver
enkel af de valgte er uændret.
2. Det godkendtes at Morud Lokalråd er medunderskriver på en ansøgning som
Ditlevsdal Bisonfarm har udarbejdet, til en lokaludviklingspulje i Nordfyns
Kommune, for etablering af en offentlig legeplads. Legepladsen oprettes og
indrettes på jorde, der er ejet af Ditlevsdal Bisonfarm. Lokalrådet støtter
ansøgningen med den begrundelse at der yderligere skabes muligheder for
aktiviteter og læring for gæster og for borgere der bosiddende i Nordfyns
Kommune. Jon B. Rasmussen, Martin Hestness og Mogens Jørgensen deltog i et
åstedsmøde den 24. marts, hvor ejer af Bisonfarmen Ditlevsdal fortalte og
gennemgik ide og oplæg til en tegning af hvad den offentlige legeplads, kunne
give af muligheder.
3. I forbindelse med navngivning af veje og arealer, til den nyeste udstykning syd
for Morud, er det af Nordfyns Kommune besluttet at fremtidig navngivning af
områder, skal Lokalråd og Lokalhistoriske arkiver inddrages. Rasmus Gade har
givet tilsagn om at være tovholder i processen med navngivning, og indsamler
forslag, som fremlægges til beslutning / indstilling umiddelbart efter påske 2020.
Medlemmer af Morud Lokalråd er opfordret til at bidrage med forslag til navne.
4. Bestyrelsen besluttede at indbyde til et åstedsmøde, der hvor et flertal i Teknik
og Miljøudvalget p.t. har besluttet opsætning af en 4,6 * 2 meter stor digital
infoskærm. Mødet afholdes med repræsentanter fra bestyrelsen i Morud Lokalråd
og direktør for NEET ( Nordfyns Erhverv og Turisme ) Per Olesen. Det blev
besluttet at invitere repræsentation fra Morud Borgerforening til at deltage i
dette møde. Der blev foreslået følgende 2 datoer: 2. april eller 6. april.
En artikel i Fyns Stift Tidende angående Digitale infostandere/infoskilte indgik i
drøftelserne, og i drøftelserne indgik også vore udkast til høringssvar, der aldrig
blev udsendt, for beslutning i Teknik- og Miljøudvalget traf en flertalsbeslutning
herom, uden at Morud Lokalråd var blevet forespurgt om stillingtagen til
opsætningen.
5. Et flot og godt gennemarbejdet projekt, som Morud Lokalråd støtter op om
6. Sænk farten kampagnen indgår i det lokalt nedsatte Trafiksikkerhedsudvalgs
arbejde, som meddeler forslag til blandt andet opsætning af skilte i området.
7. Formanden kontakter Nordfyns Kommune v/ Hanne Bille for at få styr på
hvordan tilskud til Morud Lokalråds virke på kr. 5.000,- Der blev orienteret om
et tilgodehavende hos en af medlemsforeningerne.
Det blev besluttet at vi den 12. maj afholder kursus i opdatering af hjemmesiden
Morud.dk. Deltagerne er bestyrelsen og nogle der vil levere informationer til
hjemmesiden.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. maj kl. 19.00 og generalforsamling
søges afholdt den 22. juni kl. 19.00
Referent: Mogens Jørgensen
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