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Deltagere:
Keld Schmidt-Møller.
Emma Søe.
Lene Ginnerup
Jacob Lind.
Morten Overgaard
Poul Hakon Poulsen
Birte Halvorsen.
Kurt Søe (ref).
Afbud fra:
Klaus Petersen

Mødested:
HalHuset

Referent:
Kurt Søe

Bilag:
Ingen

Behandling
Dagsorden
1 Der mødte tre op til formødet.
Åbent formøde uden tema
Steen Nordentoft og Jesper Sand tilknyttet "De Blå Spejdere i
Mårslet", der for øjeblikket arbejder med at finde "egne
lokaler".
Jens Thomsen mødte op med speciel interesse i planerne
områderne nord for Hørretløkken.
Der tages ikke referat fra formøderne.
2 Nyt punkt 10: "Forslag til lokalplan 860."
3 Keld anførte, at det var beklageligt, at vi ikke på sidste møde
fik noteret - og referet navnene på alle fremmødte. Det har vi
jo besluttet at gøre.
4 Vi har skrevet og indsendt indsigelse mod kommuneplanen.
Den forsøges offentliggjort i JP og Stiften.
Natur- og miljøgruppen har ligeledes sendt indsigelse - set i
deres perspektiv. Den bliver offentliggjort på webben..

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 26/11
2008
Siden sidst

Fællesrådet har fået et historisk lavt tilskud fra kommunen.
20000 af de 30000 vi har søgt om. Måske ser vores økonomi
for solid ud.
5 Børn og Unge:
Nyt fra udvalgene
Den nye afdeling i "Vores Dagtilbud" kommer til at hedde
Nymarken, den åbner for børneindtag d. 16.3.2009. Der er
ansat personale som begynder d. 16.2. (pædagogisk leder) og
pædagoger der begynder 1.3. og så medhjælpere til sidst.
Natur- og miljø:
• Det undersøges, om der er andre muligheder end
græsbeklædning af rundkørslen på Tandervej.
• Trampestien langs spor to ved stationen trænger til
udbedring. Men der skal findes penge til det.
• Kommer der belysning på stien mellem stationen og
butikscenteret?
• Klima- og miljøhandlingsplaner for Århus Kommune

•
•

ser umiddelbart godt ud. Høringsfrist er den 5. februar.
Vi vil gerne følge op på Folkeparken. Der er sendt en
henvendelse til en repræsentant for grundejerforeningen
i området.
Gruppen mangler flere hænder!

Fra trafikkampagnegruppen:
Mandag den 5. januar blev der tændt fakler ved tre steder, hvor
bilister og fodgængere krydser hinandens vej: overgangen ved
banen på Hørretvej; fodgængerfeltet på Hørretvej og ved
Obstrupvej, hvor stien fra Præstegårdsvej m.m. munder ud.
Trafik:
• Kurt rykker for processen omkring VVM undersøgelse
i forbindelse med Beder-Bering vejen.
•

Mårslet midtby (repræsenteret ved Kurt fra FU, Tina
Vestergaard fra Grundejerforeningen Ovesdal og Birthe
Jørgensen og Kaj Christensen fra Mårslet Gamle Bydels
Beboerforening) har holdt møde med Trafik og Veje om
trafikdæmpning og midtbyen i almindelighed og
omlægning af vejen ved den gamle busendestaion i
særdeleshed. Det var et godt møde, hvor der blev
rykket ved præmisserne for arbejdet, da kommunen er
ved at ændre praksis.
Enden blev, at kommunen "straks" vil starte på
tegneriet - og faktisk har penge i 2009.

•

Helleanlæg ved fodgængerovergangen er umådeligt
kompliceret. Til en start vil Trafik og Veje lave en
samlet beskrivelse af forholdene: Hvem har (eller fået
lovning om) udkørsel til Tandervej? Hvor skal der være
parkering? Hvem har tinglyst ret på hvad?

I øvrigt:
• Vi skal have købt og distriburet grus til trampestierne.
De er visse steder noget hullede - Jacob finder en
leverandør.
• Belysning bag fakta - Poul rykker kommunen.
• Belysning ved stikryds ved banen - Kurt rykker
kommunen igen.
• Cykler, der kommer fra Hulvejen ud på Eskegårdsvej
bliver ikke bremset før de pludselig er ude på
eskegårdsvej. Kommunen mener det er private veje og
vil derfor ikke røre ved det. Lene undersøger hvem der
ejer vejene.
• Kurt opfordrer øvrigt til, at udvalgene offentliggør nyt
fra deres arbejde direkte - og ikke kun gennem FUreferatet. "Tidlig information er god information".
6 Det er ved at være tid til de praktiske forberedelser. Keld
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Emma, Lene og Birte genopstiller ikke op til FU .
7 FU synes det er vigtigt, at de finder et godt sted.
Spejderhus på trekanten ved
Poul snakker med Eskegaarden. Vi prioriterer derefter
Brugsen?
Bedervej og folkeparken.
Vi tøver med at lave grøn kile om til andet, når der findes andre
brugbare.
8 Fællesrådet støtter oprettelse af en folkepark - også for at sikre Folkepark på trekanten i Mårslet
et vedvarende grønt område - gerne let tilgængeligt for
Nord?
beboere i området. Vi har kontaktet Hørretløkkens
grundejerforening for at koordinere indsatsen.
9 Regnskaberne blev kigget på og de sidste justeringer kom på Økonomi
plads.
10 Keld og Kurt graver sig ned i materialet - med en indsigelse for Forslag til lokalplan 860.
øje. Det vil nok gavne, hvis mange i Mårslet kommer med
indsigelse. Det arbejder Keld og Kurt på at få dem til.
11 Evt.

