Referat fra FU-møde, Mårslet Fællesråd
Dato
Mødenr. Mødested Referent
Bilag:
20. juni 2011 5/2011
HalHuset
John
Deltagere: Jens Thomsen, John Engelbrechtsen, Lars P. Nielsen, Margrethe Bogner, Lars Munk,
Jacob Lind
Afbud: Morten Overgaard, Per Henrik Hansen, Poul Hakon Poulsen
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Bent Munk Nielsen, Tandergaard var fremmødt og orienterede om
Tema: Århus kommunes hans kontakt til kommunen i forbindelse med planlægning af Ny
debatoplæg om
Malling. Bent fremhævede, at det er vigtigt at tænke i helheder, når
temaplanlægning 2011.
man tænker planlægning af Ny Malling, herunder etablering af
grønne områder. Tandergaard har foreslået kommunen, at grønne
arealer - som tænkes ind i byplanen - etableres som et bælte mod
Tandergaard, således at en lugtgenegrænse på 850 meter mellem
Tandergaard og Ny Malling kan opretholdes. Der er mere fornuft i at
tænke etablering af grønne områder mod nærmeste landbrug, end at
bygge huse tæt på landbruget.
John foreslog, at der tænkes over hvorledes bevarelsen af den gamle
bydel skal gribes an. Emnet er nævnt i 8320 i 2020. Margrethe
påpegede, at det ikke blot er Mårslet, men også Hørret, Langballe og
Testrup, som skal nævnes i forbindelse med bevarelse af
Kulturmiljøer. Under planlægningen af BB vejen skal der i videst
muligt omfang tages hensyn til Landskabsværdierne. John
udarbejder forslag, hvor FU også giver sin støtte til oprettelse af et
Kulturmiljøråd, som skal rådgive Aarhus Kommune om sikring af
kulturarven i den fysiske planlægning.
2. Godkendelse af referat
fra møde 16. maj 2011
3. Godkendelse
af dagsorden
4. Siden sidst

Godkendt.
Godkendt
Planstrategiseminar: Refereret hovedlinjer fra seminaret fra Jens
og John. Se også pkt. 1. Oplægget kan ses på Århus Kommunes
hjemmeside.
Blomsterløg: Kommunen har tildelt blomsterløg til Testrup.
Stiplet: Fællesrådet er inviteret til 25 års jubilæum lørdag d. 17.
september 2011 i Borgerhuset.

5. Nyt fra udvalgene

Mårsletbladet:
Økonomien kører planmæssigt.
Bladet kører også næsten planmæssigt, men vi savner dog konstant
nogen til at skrive lederen.
Uofficielt har vi nogle regler for hvordan bladet skal se ud/opsætning
m.v. og hvem som kan få stof i gratis og hvordan vi behandler
”skjulte” reklamer m.v. Men vi har dem ikke på tryk.

Vi har til hensigt at nedfælde regler for bladet på tryk i løbet af
sommeren.
Stiudvalg:
Jacob har rykket Trolle ved Kommunen for svar på etablering af
stien mellem Butikstorvet og Eskegårdsvej. Ejendomsforvaltningen
har givet grønt lys til, at der etableres sti. Jacob føler op på sagen.
Sti til Langballe: Der er ikke svar endnu.
Trafik: Der er ikke modtaget svar på vor henvendelse til Trafik og
Veje i sin helhed.
Der er ved at blive etableret nyt busstoppested ved Hørret.
Trafikdæmpende foranstaltninger på Tandervej bliver påbegyndt i
september 2011. Nyheden er sat på webben, med kommunens
beskrivelse af projektet. John forespørger på Fællesrådets vegne om,
at få 40 km zonen udvidet til nord for baneoverskæringen på
Hørretvej.
Beder-Bering vejen. Forslag til VVM undersøgelse forventes at blive
forelagt byrådet efter sommerferien..
Det er indtil videre ikke lykkedes at finde frivillige til
trafikkampagnegruppen.
6. Økonomi

Fællesrådet: Intet at bemærke
Bladet: Intet at bemærke

7. Nyt til blad og web

Enighed om, at juli-august nummeret af Mårslet Bladet er blevet
rigtig flot.
Referat fra mødet med Arne Bager sættes i Mårslet Bladet.
Hvis Byrådet behandler Beder-Bering vejen d. 10. august, bør
lederen til septembernummeret omhandle forslaget.

8. Fastsættelse af
mødedatoer

22. august, 20. september, 11. oktober, 22. november og 24. januar
2012. Repræsentantskabsmøde d. 28. februar 2012.
Mødet i november 2011, skal indeholde ansøgning om tilskud fra
kommunen.

10. Eventuelt

Intet at referere

