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Bilag:
Ingen

Behandling
Dagsorden
Ingen fremmødte
Åbent formøde
Ok
Godkendelse dagsorden
Ok
Godkendelse referat fra 19-5-10
Møde i Natur- og Miljøgruppen om den bevilgede sti langs Bedervej Opfølgning på stiforbindelser i og
- fra Vilhelmsborg station ind mod Mårslet i alléens længde.
omkring byen
Kommunens Henning Hermansen vurderer at stien i begge ender er
farlig. Ved stationen fordi spore krydses ved siden af bommene - og
i den anden ende, fordi det er et farligt sted at krydse Bedervej.
Disse sikringer er der ikke økonomi til.
I stedet søges bevillingen flyttet til en grussti mellem Mårslet og
Langballe.
Trafikudvalget (Kurt) tager kontakt til Henning for at få en fast
kontakt.
Fællesrådet forsøger at få anlagt en sti nordpå fra den nordlige ende
af "Ved Kirken". Jacob søger Det Grønne Råd. Trampestiudvalget
håndterer denne sag.
Der søges etableret en sti på tværs af mark mellem af Eskegårdsvej
og butikstorv. Poul tager kontakt med Ole Skou Rasmussen,
Kommunens Natur og Miljø, som måske også har penge til
projektet.
Trampestiudvalget håndterer denne sag.

Henning Dalsgaard, Midtjyske Jernbaner, foreslår at Eskegårdsvej
forlænges langs renseanlæg og krydser Giber Å under
jernbanebroen. Ønsket kommer for at undgå at folk krydser sporet .
Han efterlyser en kontaktperson.
Trampestiudvalget håndterer denne sag - og tager kontakt til
Henning.
Vi holder dog først møde mellem og trampesti, trafikudvalg og
natur- miljøgruppe. Poul indkalder.
5 Fællesrådet har i følge Kaj Christensen ingen forbindelse til
Siden sidst.
Byfesten. Kurt forhører Kurt Kirkedal Laursen, om han er enig i
dette.
Indsigelse angående busplanlægning
Vi er blevet bevilget indsigelse mandag. Kurt laver et forslag. John
sikrer at vi kommer til foretræde.
Flagalle

FU besluttede fast sponsorering af to dages flagalle til børnefestival.
Menighedsrådet opfordrer til at vi koordinerer flagdage. Lars
snakker med menighedsrådet.
Jens har sendt svar til centerforeningen. Såvel centerforeningens
brev som Jens´svar kan ses som bilag1 hhv. bilag2.
Ansvar på maarslet.net:
Per Henrik har undersøgt juraen omkring Mårslet-webben
og ansvar, bl.a. gennem spørgsmål til Journalisthøjskolens
lektor i mediejura, Oluf Jørgensen. Konklusionen er, at et
websted som maarslet.net ikke skal have en ansvarshavende
redaktør, som et trykt medie skal. Enhver, der uploader
noget til maarslet.net, er selv juridisk ansvarlig for det, som
han/hun uploader.
Dog kan medlemmer af webgruppen- eller andre, som har
adgang til at administrere og fjerne ting fra sitet, pådrage sig
et medansvar, hvis de aktivt medvirker til at uploade billeder
eller tekster, som er klart ulovlige - f.eks. åbenlyse
overtrædelser af injurielovgivningen. Det samme gælder,
hvis medlemmer af webgruppen opdager, at andre har
uploadet ulovligt indhold - så kan der blive tale om
medansvar, hvis ikke webgruppen straks sørger for at fjerne
ulovlighederne.
Sagen overdrages til webgruppen
Aktiviteter for unge:
Per Henrik har talt med Tina Vestergaard og
ungdomsskoleleder Michael Collins om aktiviteter for unge
i Mårslet. Michael Collins vil arrangere et møde med Tina,
en forældrerepræsentant, chefen for ungdomsskolerne i det
sydlige Århus og en repræsentant for FU. Her skal der
snakkes om, hvad der kan gøres for at skabe flere tilbud for
de unge i teenage-alderen.
Morten deltager som vores ører.
6 Webgruppen:
Byens Puls er et nyt tiltag på maarslet.net, hvor folk kan opfordre
andre til at følge et link til en blog, en artikel eller lignede. Det
bliver præsenteret på næste nummer af MårsletBladet.
MårsletBladet:
Bladet kører planmæssigt. Såvel økonomisk som på anden vis.
Bladet har igen i år stået for udfærdigelsen af årets festugeprogram,
trykning, tegning af annoncer, og distribution.
Grundet en fin indsats fra Poul Erik, er der 2 annoncer mere i
programmet i år end sidste, år, hvilket betyder at festugen faktisk
ikke kommer til at koste bladet noget.
Trampestiudvalget:
Jacob vil inden månedens udgang søge Århus Kommune under
"Grønne Projekter" om at få etableret stien fra "Ved Kirken" og ud
til den nye sti langs jernbanen, Samt om stabilt grus til trampestien
fra Hovstien til Hørret skov.
Henning Dalsgaard, Midtjysk Jernbaner tilbød grus til trampestien
ved nordsiden af stationen. Jacob tager kontakt.

Nyt fra udvalgene
Herunder nyt /oplæg fra visionsudvalg

Trafikudvalg:
Kommunen lovede i vinters at opsætte bom for enden af Hulvej.
Kurt rykker
Visionsudvalget har holdt indledende møde om form og indhold til
et møde med Mårslets borger, med henblik på at give inspiration til
fremtidens Mårslet. På baggrund af visionsudvalgets indledende
møde, er der indtil videre truffet aftaler med Gøsta Knudsen og
Jørgen Carlsen som oplægsholdere og der er reserveret lokale på
Testrup Højskole til arrangementet. Dato for afholdelse er d. 13.
november 2010. FU gav udvalget idéer til hvorledes der kan sikres
opbakning til projektet.
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Kommunikationsudvalg
punktet udskudt
Intet at bemærke
Som sædvanligt
Ikke brugt
Intet

Økonomi
Nyt stof til blad og web
Åben for tilføjelse
Evt.

Bilag 1: Brev fra Centerforeningen

Bilag 2: Svar til Centerforening

