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Behandling
1 Ingen fremmødte. Punktet udgik.
2 ok
3 Punktet udsat til vi er fuldtallige.

Per Henrik meldte dog ud, at hans hovedinteresse er at få
kommunikation mellem råd og by - samt i kollektiv trafik.
4 Per, Jens og John deltog i fællesrådsseminar.
Der var mange vigtige folk fra kommunen med, både
politikere og embedsfolk.
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Århus lægger billet ind på Kulturby - og der lægges op til
små kulturprojekter (ansøgningsfrist 11. august).
Projekt om Mårslet midtbys kulturudvikling kunne måske
indgå deri.
Jens forhører sig hos Centerforening, menighedsråd og
MGBB om interesse for at holde et eftermiddagsmøde - og
efterspørge ideer til inspiration.
Per Henrik undersøger de puljer, der kan søges i forbindelse
med med KulturBy.
Børn&Unge
5
Nyt fra udvalgene
Intet nyt
Trafik
Intet nyt
Multihal-gruppen
Der er nu lavet et forslag til en placering af multihallen parallelt
med den eksisterende.
Derved bliver der optimale betingelser for at bruge de to haller
sammen, f. eks til teaterforestillinger.
Hvis Vilhelmsborg Festspil fortsat er positive, sender Vilhelmsborg
Festspil en ansøgning til RealDania Fonden.
Spejderhus-gruppen

Der er enighed om at gå videre med den skitserede placering og
udformning på "Ved Kirken", men der er ikke opnået
aftaler med kommunen endnu.
RASK
John fremlagde i relation til rolleafklaring en ide om at FU kikker
på de tanker, som samarbejdet med fællesrådene er beskrevet i
"Århusmodel for borgerinddragelse", fra Århus Kommune, udgivet i
2004. Vi er som repræsentanter for byen Mårslet nødt til kende til de
forventninger, som Byrådet har til os, i samarbejdet omkring
borgerinddragelsen ved udviklingsprojekter og lignende i byen.
John opfordrede til, at FU på næste møde er parat til at diskutere
dette forslag i relation til rolleafklaring.
Per Henrik indgår i gruppen.
Nytårskur
John har brygget videre på ideen om at erstatte det traditionelle
nytårskur-arrangement med et mere opbyggeligt arrangement, gerne
med et foredrag som hovedelement.
John har foreløbig en løs aftale med Gösta Knudsen, Stadsarkitekt,
om at være taler.
Aktiviteten omdøbes til "Kur"
Natur og Miljø
HoldRent Dag 18/4.
Gruppen modtager meget gerne nye aktive medlemmer.
Interesserede kan henvende sig til Jens
Trampestiudvalget
Udvalget skal bruge 3000 kr. til projektet omkring ny bro på
trampestien fra Langballevænget til Vilhelmsborg station.
Disse var selvfølgelig ikke på budgettet men blev bevilget.
Jacob sørger for bestilling af materialer og annoncering for at samle
et arbejdshold.
Jacob bestiller stenmel til stien fra Kildevang til Langballevej.
Måske kan kommunen lægge det ud.
6 Jacob hører Langballe Bylaug om deres holdning til en sti.

Redigering af handlingsplanen ud fra
input fra repræsentantskabsmødet

Sti langs Bedervej sættes ind på aktivitetslisten. Stykket langs
alléen er bevilget. Resten må vi kæmpe for fremadrettet. Arbejdet
ligger i Natur og Miljø.
Der var ikke stemning i FU for en sti fra Nymarks Alle til Mårslet
Byvej (i den kommende helhedsplan kan alt komme på tale).
Testrup Borgerforening ønskede træer langs cykelstien.
Kurt undersøger, om kommunen har noget problem med
beplantning.
Projektet overgår til Natur og Miljøgruppen.
Birthe Jørgensen overbragte på repræsentantskabsmødet nogle ideer
fra en byvandring med Gösta Knudsen. Disse går naturligt videre i
"kur" beskrevet ovenfor.

7 Rigmor Korsgaard, der står for den nye busplan, opfordrer
Kommentarer til ny busplan
fællesrådet til at indkalde hende. Vi vil forsøge at lave det til et
møde for alle interesserede. John aftaler.

Der annonceres på web og ved opslag på station og på
busstoppesteder. Lars fabrikerer opslag.
Fu vil udnytte lejligheden til at få ændret busplanen i
ydertimerne, så bussen og Oddergrisen supplerer hinanden.
8
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10 Per Henrik: Formidle referater fra FU til blad.

Nyt stof til blad og web

11 Intet

Evt.

