Referat fra FU-møde, Mårslet Fællesråd
Dato:
Møde Mødested: Referent:
Bilag:
22. oktober
HalHuset
Per Henrik
nr.:
2012
8/12
Deltagere: John Engelbrechtsen, Lars P. Nielsen, Jens Thomsen, Jacob Lind, Per Henrik Hansen
Afbud: Anette Poulsen, Lars Munk, Margrethe Bogner
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Siden sidst
John repræsenterede FU ved indvielsen af
tilbygningen til Sognehuset.
Der har været holdt offentligt møde med rådmand
Marc Perera Christensen, desværre med ret få
deltagere.
Der er aftalt et møde mellem De Blå Spejdere og
grundejerforeningen Gibernakkerne om førstnævntes
byggeplaner. FU tilbyder at være repræsenteret, hvis
begge parter ønsker det.
Trafik og Veje holder møde med alle fællesråd 24.
oktober. Jens, John og Margrethe repræsenterer os.
De skal gøre opmærksom på at vi ønsker en løsning
på de bløde trafikanters krydsning af jernbanen og
Hørretvej ved baneoverskæringen.
Ang. brevet til rådmand Bünyamin Simsek om
borgerinddragelse (sendt 11. september): Hans
sekretariatsleder har lovet os et svar i denne uge.
4. Nyt fra udvalgene
Evaluering af Foreningernes Dag:
Desværre var der ret beskeden tilslutning til
arrangementet. Anne-Mette Bay Bjørn fra
Brugsforeningens bestyrelse har kritiseret
annonceringen.. Vi er enige med hende – det kunne godt
have været bedre. Vi tvivler dog på at selv den bedste
annoncering ville have skaffet væsentligt flere gæster.
Til gengæld tror vi på større tilslutning hvis
Foreningernes Dag holdes sammen med et af de årlige
arrangementer der erfaringsmæssigt trækker mange
mårslettere – loppemarkedet, pinsearrangementet ved
Brugen eller Grundlovsdag i Borgerhuset. Hvis
Foreningernes Dag skal gentages næste år, vil det være
oplagt at gå i dialog med arrangørerne af et af de andre
arrangementer om et samarbejde. Dette tages op på
repræsentantskabsmødet i februar.
Mårslet-Bladet:
Har søgt Kulturstyrelsen om støtte til distribution.

Flagalléen:
Har bestilt nye flagstænger for 20.000 kr. til erstatning
for dem der er blevet påkørt den seneste tid. Der er ikke
noget klart mønster i hvor påkørslerne sker. Dog har der
været gentagelsestilfælde hvor Bedervej og Obstrupvej
udmunder i Tandervej.
Trampestiudvalget:
Jacob undersøger muligheden for at få en ny bænk sat
op ved 'Den store sten'.

5. Økonomi
6. Planlægning af
repræsentantskabsmøde 26. februar

Trafik:
Mustrupvejs udvidelse: Godt i gang. Tidligere var der
ikke en egentlig ”vejkasse” som fundament under
vejen. Det er ved at blive etableret, man mangler det
sidste stykke ud mod Tandervej. Fortov i den
vestligste del er etableret.
Overgang for skolebørn i midtbyen: Færdiggøres
inden for fjorten dage.
”Ny sti” ved Hørretvej overgangen (ved banen):
Søren Ribers indmelding om at ny og farlig sti langs
banelegemet var ved at udvikle sig, blev viderebragt
til Midtjyske Jernbaner. De var glade for vor
henvendelse, og der er ved at blive opsat hegn på
stedet.
Bump på Obstrupvej: Efter henvendelsen fra
grundejerforeningen Mølleparken har vi kæmpet lidt
med kommunen om ændring af skiltning ved den
vestlige side af 30 km. zonen. Der er endnu ikke
blevet svaret på en fornyet forespørgsel.
Tandervej evaluering: Fremsendelse af evaluering af
Tandervej projektet har indtil videre udmøntet sig i at
skader på asfalt omkring kloakriste ved pudebump er
blevet udbedret. På Tandervej syd for den hævede
flade er der pålagt asfalt i godt en halv meters bredde
i den østlige side af vejen (cirka fra 100 meter syd for
den hævede flade og til Mustrupvej). Langsgående
revner skulle udbedres.
Fællesrådet: OK i forhold til budgettet.
Mårslet-Bladet: OK i forhold til budgettet.
Den store skriftlige beretning vil blive lagt på Mårsletwebben og sendt ud til interesserede inden mødet. I
indkaldelsen vil der blive oplyst fra hvilken dato og på
hvilken web-adresse beretningen kan ses, samt at man
kan få den som pdf-fil hvis man sender sin mail-adresse
til FU's sekretær.
På selve mødet aflægges en mundtlig beretning med
fokus på de ting der har været eller ønskes debat om.

7. Nyt til blad og web

8. Eventuelt

Inden repræsentantskabsmødet holdes et ordinært FU
møde mandag 28. januar.
Bünyamin Simseks svar på vores brev om
borgerinddragelse (når vi har fået svaret). Evt. også
noget om nyhederne fra Trafikudvalget.
Intet.

