Dato
31.3.2011

Mødenr.
2/11

Bilag:
Brev vedr. ønske om byggeprojekt på
Obstrupvej.
Deltagere: Jens Thomsen, Poul Hakon Poulsen, Lars Munk, John Engelbrechtsen, Morten Overgaard (fra punkt 4), Margrethe Bogner, Per Henrik Hansen.
Afbud: Lars P. Nielsen, Jacob Lind.
Dagsorden:
Pkt. 1
Godkendelse af referat fra
FU-møde 19. januar

Pkt. 2
FU’s arbejdsform

Pkt. 3
Siden sidst

Pkt. 4
Nyt fra udvalgene

Mødested
HalHuset

Referent
Per Henrik

Behandling:
FU-referat godkendt.
I forhold til referatet fra repræsentantskabsmødet 1. marts har vi
modtaget en skriftlig indvending fra Steffen Cordes fra Andelsboligforeningen på Nymarksvej. Steffen kritiserer proceduren ved behandlingen af forslaget til vedtægtsændringer. Vi har svaret ham at
hele repræsentantskabet, som er Fællesrådets øverste myndighed,
godkendte proceduren.
Jens orienterede om FU’s rolle som koordinator og fælles talerør
for foreninger og institutioner i 8320 Mårslet.
Til FU er knyttet disse udvalg: Trampesti-, Natur- og Miljø-, Blad-,
Trafik-, Børn og Unge-, RASK- og Visionsudvalg.
Desuden har FU kontakt til flere selvstændige udvalg.
Besættelse af udvalg udskudt til næste FU-møde.
1) Vi har fået tildelt det årlige tilskud på 20.000 kr. fra kommunen.
2) Jens og Poul Hakon deltog i det kommunale fællesrådsseminar
på Rådhuset 15. marts og det tilhørende formøde.
Her informerede de om visionsmødet på Testrup Højskole og om
planerne for et hybridbils-projekt. Sidstnævnte arbejder vi (ved
Poul Hakon) på at gøre til et projekt for flere fællesråd.
På seminaret blev det bl.a. oplyst at kommunen på et tidspunkt vil
afsætte nogle puljer a’ 10.000 kr. som lokalsamfundene kan søge til
kulturelle formål. Puljerne indgår i kommunens bestræbelser på at
blive europæisk kulturby i 2017.
3) Vi har modtaget et brev fra en grundejer på Obstrupvej som ønsker at få et byggeprojekt med i den kommende helhedsplan for
Mårslet (se bilag her). Vi lader sagen ligge til arbejdet med helhedsplan går i gang.
4) Den gamle bydels beboerforening har aftalt et møde med en
kommunal repræsentant om forskønnelse af butikstorvet. Foreningens skitse til en forskønnelse tages op på næste FU-møde.
Børn og Unge: Der arbejdes på at realisere De Blå Spejderes plan
for en spejdehytte mellem Langballevænget og Giber Å.
Trafik: En beboer har klaget over at fodgængerfeltet på Tandervej
er meget utydeligt. Kommunen har svaret at fodgængerfeltet indgår
i planerne for en snarlig sanering af forholdene på Tandervej – Hørretvej. Vi vil tage sagen op på næste trafikmøde med kommunen.
Kommunen har sendt et forslag til forlægning af Sletvej til høring.
Forslaget vil have uheldige konsekvenser for trafikken fra Mårslet
til motorvej E 45. John skriver et udkast til høringssvar fra os.
Natur og Miljø: Har arrangeret Hold Rent Dag søndag 3. april.

Pkt. 6
Økonomi
Pkt. 7
Fastsættelse af mødedatoer
Pkt. 8
Nyt til blad og web
Pkt. 9
Eventuelt

Trafikkampagnegruppen: Beder om hjælp til at skaffe flere medlemmer, da to af de fire nuværende er på vej ud af gruppen. John
skriver til web og blad med en opfordring til nye kræfter om at gå
ind i gruppen. Morten kontakter skolen for at høre om de kan hjælpe med at få folk til gruppen.
Intet nyt
Frem til sommerferien holder FU møde 19. april, 16. maj og
20.juni. Alle møder indledes med et åbent formøde kl. 19 og selve
FU-mødet kl. 19.30.
John skriver en efterlysning af nye medlemmer til trafikkampagnegruppen. Per Henrik skriver nyheder fra FU, sender dem forinden
til tjek hos Jens og John.
På næste møde skal disse emner på dagsordenen: Borgerinddragelse
i udarbejdelse af helhedsplanen, forberedelse af Foreningernes Dag,
forskønnelse af butikstorvet.

