Referat fra FU-møde, Mårslet Fællesråd
Dato:
Mødenr.:
19.4.201 3/11
1

Mødested: Referent:
HalHuset
Per Henrik

Bilag: Brev om Hørret Byvej 10.
Brev om Nymarks Alle 276 m.fl.
Forslag til forskønnelse af butikstorvet.

Deltagere: Margrethe Bogner, Jens Thomsen, Lars Munk, Lars P. Nielsen, Per Henrik Hansen
Afbud: Jacob Lind, John Engelbrechtsen, Poul Hakon Poulsen, Morten Overgaard
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster mødt frem.
2. Godkendelse af referater Ingen indvendinger mod referaterne fra henholdsvis FU-mødet og
fra 31. marts
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Lars P. sørger for at
repræsentantskabsmøde-referatet samt de nye vedtægter bliver
sendt ud til Fællesrådets medlemmer.
3. Godkendelse af
Godkendt.
dagsorden
4. Sammensætning af
Udskudt til næste møde på grund af stort forfald i dag. Vi betragter
udvalg
Kurt Søe som udtrådt af trafikudvalget i og med han er trådt ud af
FU. Per Henrik giver ham besked.
5. Siden sidst
Vandhul ved Hørretvej: Kommunen har i et brev (se bilag) til
Jens informeret om en nabohøring vedrørende Hørret Byvej 10.
Ejendommens ejer ønsker at etablere et vandhul på 1500 kvm. syd
for Hørretvej. FU har ingen indvendinger.
Ændringer i lokalplan: Kommunen har også informeret om en
nabohøring vedrørende Nymarks Alle 276 m.fl. (se bilag). Her
ligger der en vedtaget lokalplan for byggeri af 65 boliger i tæt-lav
byggeri. Nu ønsker ejeren (Østjysk Bolig Selskab) dispensation fra
lokalplanen, således at 10 af boligerne kan opføres med vandrette
skel mellem lejlighederne; at veje, stier og bygninger placeres lidt
anderledes end forudset i lokalplanen; og at opvarmning skal ske
med varmepumpe i stedet for kollektiv varmeforsyning. Ingen af
ændringerne strider imod lokalplanens formål, og FU har ingen
indvendinger imod dem.
Blomsterløg: Testrup Borgerforening vil gerne have del i årets
blomsterløg fra kommunen. FU bakker op om ønsket, og Jens vil
sammen med Testrup-borgerne sende en ansøgning inden fristen
udløber 6. juni.
Forlægning af Sletvej: John foreslår i en mail at vi venter med at
lægge os fast på en holdning til den forlægning af Sletvej som
indgår i kommunens forslag til Lokalplan 882, til efter Tranbjerg
Fællesråd har holdt et borgermøde om sagen 12. maj. Vi er enige
med John. John, Jens og Margrethe vil deltage i borgermødet.
Møde med Steen B. Andersen: Byrådsmedlem Steen B. Andersen
(S), som bor i Beder, vil gerne snakke med os og andre fællesråd
om Beder-Beringvejen. Jens inviterer ham til at komme og deltage i
vores næste møde i en times tid.
6. Nyt fra udvalgene
Bladet: Kører økonomisk efter planen. Har godt samarbejde med

det nye trykkeri.
Rask: Vil udarbejde forslag til forretningsorden for FU.
Holdningen i FU er at forretningsordenen skal kunne rummes på en
til halvanden A4-side.
Øvrige udvalg: Intet nyt
7. Planlægning af nye tiltag A. Borgerinddragelse i arbejdet med helhedsplan: Per Henrik
skriver en skitse til strategi for sådan en borgerinddragelse, og
sender skitsen til FU-medlemmerne inden næste møde.
B. Forberedelse af Foreningernes Dag: Vi vil nedsætte en
projektgruppe til at arrangere en Foreningernes Dag. I gruppen skal
både være FU-medlemmer og eksterne medlemmer, og vi vil
eventuelt annoncere efter medlemmer gennem web og blad. Sagen
tages op igen på næste FU-møde.
C. Forskønnelse af butikstorvet: Per Henrik fremlagde Mårslet
Gamle Bydels Beboerforenings forslag til forskønnelse af arealet
mellem bager og brugs. Margrethe foreslår at vi får studerende på
Arkitektskolen til at lave en opgave om butikstorvet – Per Henrik
bringer denne ide videre til arbejdsgruppen bag forslaget. FU siger
ja til at den nuværende opslagstavle på torvet fjernes i forbindelse
med forskønnelsen. I øvrigt ser FU positivt på beboerforeningens
forslag.
8. Økonomi
Overholder budgettet.
9. Nyt til blad og web
Vi informerer om kommunens to breve om nabohøring (se punkt
5). Per Henrik sørger for det.
10. Eventuelt
Intet.

