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Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af referat Godkendt.
fra møde 19. april
3. Godkendelse
RASK-udvalget vil gerne høre FU-medlemmernes holdning til
af dagsorden
indholdet af forretningsorden. Tages op under pkt. 6, Nyt fra
udvalgene.
4. Sammensætning af
Trampesti: Jacob Lind (formand), Poul Hakon Poulsen.
udvalg
Børn og unge: Morten Overgaard (formand), Lars Munk.
Blad: Jacob Lind (ansvarshavende), Hanne og Poul Erik Jensen.
Natur og miljø: Emma Søe (formand), Jørgen Brandt, Poul Hakon
Poulsen, Marianne Rasmussen, Jens Thomsen.
Trafik: John Engelbrechtsen (kontaktperson), Morten Overgaard,
Jens Thomsen, Margrethe Bogner, Lars Munk.
RASK (RolleAfklaring, Strategi og Kommunikation): John
Engelbrechtsen, Per Henrik Hansen. Udvalget ændrer navn til
Kommunikationsudvalget når arbejdet med forretningsorden slutter.
Helhedsplan: Udvalg nedsættes når kommunen sender oplæg til
helhedsplan.
Visionsudvalget: Nedlagt.
Trafikkampagne: Emma Søe og Hans Ishøy. Gruppen vil gerne
have flere medlemmer; indtil videre har annoncering efter nye ikke
virket. Morten kontakter skolen for at høre om den kan hjælpe, og
Jens kontakter et potentielt medlem.
Web: Kurt Søe, Hans Ole Kaae, Pia Eskildsen.
5. Siden sidst
- Kommunen holder 7. juni en workshop om forslag til planstrategi.
Se forslaget her:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2011/2kvartal/Forslag-til-planstrategi.aspx
John rekvirerer et antal trykte eksemplarer af forslaget, så vi kan få
et hver.
- Forslaget om at gøre udvikling af hybridbiler til et fælles projekt
for flere fællesråd er sendt ind til fællesrådenes sekretariat på
rådhuset. Poul tager skridt til at forslaget også sendes ud til alle
fællesråd i Aarhus Kommune.
6. Nyt fra udvalgene
Trafik: John skriver udkast til brev til kommunen om aktuelle sager:
Tandervej-renoveringen, Mustrupvej (fortov og udkørsel fra
Ovesdal), stikrydsningen ved jernbanen og asfaltering af rabatterne
på Jelshøjvej.
Kommunen har påtaget sig vedligeholdelse af fortovet fra

7. Planlægning af nye
tiltag

8. Økonomi
9. Nyt til blad og web
10. Evt.

Sognehuset til kirkegården.
På borgermødet i Tranbjerg om forlægning af Sletvej (lokalplan 882)
var kommunens repræsentanter ret afvisende overfor vores ønske om
at inddrage Ellemosevej i planen, og det er fortsat meningen at det
skal være forbudt at svinge til venstre ved Ellemosevejs udmunding i
Hovedvejen. Det bliver altså umuligt at komme direkte fra
Ellemosevej til Sletvej. Konsekvensen vil efter FU's vurdering blive
øget trafik gennem Havebyen i Tranbjerg og på Obstrupvej i
Mårslet, som alternativer til Ellemosevej. Blandt de fremmødte
borgere på mødet i Tranbjerg var der enighed om vores vurdering.
John vil nu tilrette den indsigelse vi tidligere har arbejdet med, men
endnu ikke sendt. Vi supplerer det første udkast med et ønske om
nye trafiktællinger på vejene ud fra Mårslet og med beskrivelse af de
problemer der vil komme hvis lokalplan 882 gennemføres som
foreslået af kommunen.
Natur og miljø: Jens rykker for anlæg af sti mellem Hovstien og
Langballe.
Jens har sendt en ansøgning til kommunen om blomsterløg til
lægning i Testrup.
Helhedsplan: Opbakning til intentionerne i Per Henriks oplæg om
borgerinddragelse. Ideen er inddrage så mange borgere som muligt i
debatten ved at bruge både traditionelle metoder som borgermøde og
debat på web og i blad samt nye tiltag som cafemøde og
fokusgrupper.
Vi inviterer en privatansat byplanlægger med forstand på
borgerinddragelse, som Poul kender, til at komme og tage en snak
med os om mulighederne og hvad vi kan forvente os til
helhedsplanens indhold.
Foreningernes dag: John kontakter Margrethe for at aftale det
videre forløb med hende og eventuelt udarbejde en forespørgsel til
foreningerne om deres interesse for sådan en dag.
Intet nyt.
Jelshøjvej-indsigelsen; Sammensætningen af udvalgene;
Trafikkampagnegruppens behov for nye medlemmer.
Enighed om at det vil være godt at invitere nabobyerne med til
borgermøder her (ligesom vi var med på mødet i Tranbjerg om
lokalplan 882). I det hele taget vil det være godt at holde mere
kontakt til nabobyerne end vi har været vant til.

