Onsdag
Mødenr.
27/8 2009 19:00 8/09
Deltagere:
Keld Schmidt-Møller.
Jacob Lind.
John Engelbrechtsen
Morten Overgaard
Kurt Søe (ref).
Jens Thomsen
Afbud fra:
Poul Hakon Poulsen
Lars P. Nielsen

Mødested:
HalHuset

Referent:
Kurt Søe

Behandling
1 Intet fremmøde
2 Indsat 12a - Høring om ændringer i kommuneplanen
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4

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Møde hos Trafik og Veje 8/9 om præsentation af den
snarlige udsendelse af pjece om Beder Beringvejen.
Morten og Kurt deltager.
Vi har modtaget rapport fra dansk cyklistforbund om
cyklisters forhold i Mårslet - efter deres besøg i foråret.
Keld scanner og udsender. Kurt sørger for publicering
på webben.
Vi har modtaget jubilæumsskrift fra Keld Kulinariske
Kapel. Beskriver brass bandets 20 årige historie.
Lokalplan 842 Damgårdstoften er nu endelig vedtaget.
Trampesti fra Langballevænget til Vilhelmsborg er
gået igennem - og har fået nyt grus og har fået beskåret
buske langs kanter. Bortset fra fire medlemmer fra FU
mødte to andre op. Vi takker for hjælpen.
Vi graver stadig efter den rigtige måde at tage hul på
Trafik- og Byplanlægning.
Poul og Kurt har haft kontakt med Ole Skou
Rasmussen fra Natur om anlæggelse af trampesti
gennem bomgårdshaven på nordsiden af åen. Ole
synes det er et godt projekt og opfordrer os til at
fortsætte. Så det gør vi.
Jacob har kontaktet kommunen, der meddeler, at
jordvold ved Vilhelmsborg bliver fjernet snart.
gule sider er udgivet på web og i augustnummeret af
MårsletBladet.

Bilag:
Ingen

Dagsorden
Åbent formøde uden tema
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet i
juni
Siden sidst

5 Trafik:
Nyt fra udvalgene
I gennem sommeren har Kurt været i kontakt med trafik og
Veje flere gange - for at få status på den lovede plan for
trafikrenovering af tandervej.
Hvor det først på sommeren forlød, at det muligvis ville være
modstrid med Tandervej projektet og en senere 40 km/t zone i
Mårslet, lyder det nu, at det ikke ser ud til nogen konfligt.

Onsdag d. 26 er der møde med politiet, der skal godkende
projektet - og umiddelbart derefter skal vi have projekteret og
startet renoveringen. Først bliver vi dog indkaldt for at se
planen for projektet.
Poul og Kurt har sammen med ejerne af den private offentlige
vej "hulvej" i to omgange tegnet på en afslutning af Hulvejen
ned mod Eskegårdsvej.
Det første forslag blev forkastet, men ved den lejlighed fandt
vi ud af, at det "kun" er en gangsti, hvorfor der gælder andre
regler - som nok er nemmere at lave en ændring indenfor.
I mellemtiden har ejerne lagt ny grus på stien, så den nu er i en
fin forfatning.
På mødet hos Trafik og Veje kom det frem, at bomme på
cykelstier skal være oplyste. Kurt har gjort Trafik og veje
opmærksom på, at dette ikke er tilfældet på Vilhelmsborg Allé,
hvor der er store mørkerøde uoplyste bonne på tværs af hele
vejen. Heller ikke på stien fra Frøkærparken til Tranbjerg er
der lys på bommene
Natur og Miljø:
Kurt har som aftalt undersøgt mulighederne for at få lavet en
rigtig asfalteret cykelsti til Langballe under projekt
"cykelhandlingsplan". Det gives ikke mange chancer.
Prioriteten er de centrale, meget brugte ruter, og der komme vi
ikke i nærheden af. Så vi aktiverer anden halvdel af planen sti gennem "grønne projekter". Kurt har sammen med Naturog Miljøgruppen udarbejdet en ansøgning, som i disse dage
udbygges med budgettal fra Leif Sodemann.
Der er dog stor sandsynlighed for, at det heller ikke bærer
frugt. Men det skal forsøges.
Jens har søgt om blomsterløg, og vi har fået bevilget løg til
byens sydlige rundkørsel.
6 økonomi ok

Økonomi

Kurt og Lars aftaler hvem der har ansvaret for opdatering af
medlemskartotek.
Blad: Der vil komme et billedindlæg i næste blad fra byfesten.
7 Forslaget er med stort flertal i byrådet sendt i teknisk udvalg Lokalplanforslag 860
allerede mandag d. 31/8 - sandsynligvis på grund af det
Dagligvarebutik på Mårslet Byvej.
overvældende antal indsigelser. Mødet i teknisk udvalg
afholdes allerede mandag d. 31/8.
Kurt, Keld og John skriver hvad vi vil sige. Keld og Kurt
møder op. Tema skal være at få planlægning i Mårslet før
detailplanlægning af en ny butik.
John kommer med et bud på en nyhed til webben.
8 Planen blev ajourført. John er ny initiativtager i Rask-arbejdet Halvvejsstatus af handlingsplan
(RolleAfklaring og Strategi for. Kommunikation).
9 Kommunen har lavet et "Fælles Værdiramme for det frivillige Høring om samarbejde med
arbejde" som er i høring. FU gør ikke videre ved dette.
frivillige

Man kan læse om arbejdet på http://www.aarhuskommune.dk/
view/forside/view_col1_forsideliste?_page=nyhed/7861047
10 Konceptet skal gentænkes. Vi nedsætter et udvalg. Bemanding Nytårskur 2010 – revision af
er foreløbig Keld og John.
koncept / nedsættelse af udvalg
11 FU mødes:
Revision af mødedatoer
22/9, 21/10, 25/11, 20/1, 17/2, 23/2 (repræsentantskabsmøde)
12aKurt finder links frem og annoncerer på webben, så folk kan Høring om ændringer i
se, at der er høring om ændringer til kommuneplan til 16/9
kommuneplanen
13 Web:
Stof til blad og web
- Jacob om sti
- Kurt om dansk cyklistforbund
- John om foretræde om lokalplanforslag 860
- Kurt om Høring om ændringer i kommuneplanen
14 Intet.
Evt.

