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Behandling
1 Ingen fremmødte
2 Ok
3 Ok
4 Menighedsrådet indbyder til åbent menighedsmøde 18/11 i
forbindelse med nyt byggeri.
Poul deltager fra FU

Bilag:
Ingen

Dagsorden
Åbent formøde
Godkendelse dagsorden
Godkendelse af referat fra den 13/10
2010.
Siden sidst

Eskegården er sat på "frivillig auktion". FU vil opfordre
kommunen til at erhverve ejendommen for at give mest muligt
spillerum i arbejdet med den kommende helhedsplan for
Mårslet.
Per Henrik laver første udkast til brev.
5 Det er FUs opfattelse at det var et godt møde. Der var mødt ca Evaluering af seminar 8320 -i 2020 på
40 op til seminaret.
Testrup Højskole.
John laver artikel til MårsletBladet med indtryk fra dagen.
- Kort artikel til webben
- Billederne kommer på webben.
Mandag 22 samles planlægningsgruppen bag mødet til
evaluering.
Jens tager kontakt til Laura Hay for at klarlægge kommunens
forventninger til udarbejdelse af helhedsplanen. FU ønsker at
vi sammen med kommunen laver en køreplan.
6 Aktivitetsplanen for 2010 blev korrigeret i forhold til hvad der Aktivitets plan 2011.
faktisk er arbejdet med.
Forslag til aktivitetsplan for 2011 blev gennemgået.
Begge disse planer skal sendes ind til kommunen for at
fællesrådet kan opnå støtte.
7 RASK:
Nyt fra udvalgene
Udvalget fremlagde sit næsten endelige forslag til
Rask udvalget.
vedtægter. Der var små kommentarer og ændringer, der - Oplæg til vedtægter.
blev diskuteret og skal indarbejdet.
Mårslet Bladet.
- Forsiden.

Stier:

- Økonomi.
Stien Ved Kirken etableres i år.
Stien fra Eskegårdsvej til Brugsen arbejder man
positivt på at få etableret, men da jordstykket er
forpagtet ud til Eskegården, er der her nogle ting som
skal falde på plads først

Mårslet Bladet:
Økonomien kører planmæssigt, det budgetterede
underskud på 32.000 bliver ca. 10.000 mindre end
budgetteret, hvis ellers alle vores tilgodehavender
bliver indbetalt.
Indestående på bankkonto d.d. ca. 88.000
Decembernummeret kommer også i farver.
Budget for år 2011 løber rundt, selv om vi i hele år
2011 vil udgive alle numrene i farver.
Der har været fremsat ønske om ændring af forsiden
med det formål at forskellige arrangementer skulle
kunne promovere kommende arrangementer på
forsiden.
Bladgruppen har taget det til efterretning men ønsker
ikke at gøre dette fremover.
Trafikudvalget:
Morten undersørger et rygte om at Trafik&Vejes
indstilling til VVM-undersøgelse af Beder-Beringvejen
er udskudt - hvilket vil forsinke fastlæggelsen af
linieføring og dermed måske også den lovede
trafikplan, som skal laves sammen med VVM
undersøgelsen.
Trafik og Veje har endnu ikke afsluttet aftale om
overdragelse af jord ved den gamle busvendeplads.
8 Lars fremlagde forslag til budget
9 Vedtægtsændring nævnes kort med reference til web
10 Intet

Økonomi.
Nyt stof til blad og web.
Evt.

