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Deltagere:
John Engelbrechtsen
Poul Hakon Poulsen
Lars P. Nielsen
Jacob Lind.
Kurt Søe (ref).
Jens Thomsen
Afbud fra:
Keld Schmidt-Møller.
Morten Overgaard

Mødested:
HalHuset

Referent:
Kurt Søe

Bilag:
Ingen

Behandling
1 Intet fremmøde
2 Godkendt
3 Godkendt

Dagsorden
Åbent formøde uden tema
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra møde
den 22. april
4 Vi har modtaget pjecen "antennekampagne - det nye tv-signal". Siden sidst
Jacob sørger for at den bliver optryk i bladet i næste nummer.
Forespørgsel om flagallé til børnefestival 11/6. Det støtter fu
gerne, hvis det praktisk kan lade sig gøre mht. op- og
nedsætning.
Lars undersøger og melder tilbage til børnefestivallens Lars
Berthelsen.
Kurt Kirkedal foreslås at vi overrækker støtte til
Multihalprojektet Skt. Hans aften. Kurt hører Birthe Jørgensen,
om hun ser nogen mulighed for at lave omtale i JP.
Klaus Petersen har meddelt at han udtræder af FU. Kurt ordner
det praktiske.
Kurt ordner hjemmesiden mht ændringer efter sidste valg
Anni Ellerup Christiansen har i flere tilfælde set unge
mennesker krydse banen ved Mølleparken station.
Problemet indgår i fællesrådets stående pres på kommunen for
en ny tunnel - men har nok ikke nogen effekt på kort sigt.
Vi lader beskeden gå videre til Midtjyske Jernbaner, som driver
Odderbanen .
5 Bladet:
Nyt fra udvalgene
- Bladet kører planmæssigt. Der mangler generelt ledere.
Natur og miljø:
- Jens er FUs ny kontakt til natur- og Miljøudvalget.
- Fu opfordrer udvalget til at få indtænkt rekreative områder i
skovrejsning i vores område. Ole Schou Rasmussen kunne

være en indgang. Man kan evt. samle inspiration fra
Skoldhøjkilen.
Spejderhus:
- Den af ejeren foreslåede løsning med placering af et
spejderhus ved den tilgroede markvej/tennisbanen er blevet
forelagt Bygningsinspektoratet.
Inspektoratet kan ikke tiltræde dette forslag og gentager, at
den eneste placering, der vil kunne godkendes er mellem
Eskegårdens bygninger og åen.
Dette er blevet forelagt ejeren, der umiddelbart afviser denne
placering, da den blokerer for adgangen til marken bag
bygningerne.
Poul har lavet en planskitse med en ny bro over åen, der giver
mulighed for adgang til marken og mulighed for en
stiforbindelse mellem Bedervej og torvet.
Planen er sendt til ejeren. Poul følger op.
Trampesti Bomgårdshaven:
-Poul har talt med Ole Skov Rasmussen, Naturforvaltningen og
har genopfrisket ønsket om en sti langs åen og en løsning af
hegn/drikkemulighed for kreaturerne.
Han har givet tilsagn om at komme til et møde på stedet.
Vi vender tilbage med et forslag om tidspunkt.
Trafik:
- Kurt og repræsentanter fra relevante grundejerforeninger
omkring Tandervej skal møde Trafik og Veje først i juni for at
se deres forslag til en trafikløsning for tandervej.
- Poul og Kurt har lavet et forslag til en trafiksikring af
Hulvejens møde med Eskegårdsvej. Den er sendt til
kommentering hos Trafik og Veje.
- Kurt har rykket Trafik og Veje for en påbegyndelse af sikring
af stikrydsning ved banen/Hørretvej
Børn&Unge:
Morten deltager i en projektgruppe omkring ombygning af
Mirabellen (Borrevænget) så den også kan blive en integreret
institution. Byggeriet planlægges færdig om et år, så møde
aktiviteten er høj.
6 Intet at bemærke
Økonomi
7 FU besluttede at gå videre med sin indsigelse til
Kommuneplanen – det videre
kommuneplanen (nordgrænsen for Ny Malling samt afrunding arbejde
af Mårlset mod nord) til et foretræde for teknisk udvalg.
John søger om foretræde.
John og Kurt deltager
8 FU synes det er en god idé - Natur og Miljø udvalget opfordresAnsøgning om den årlige uddeling
til at ansøge.
af forårsløg

13 pjece om nyt tv signal - Jacob
14 Intet.

Stof til blad og web
Evt.

