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Deltagere: John Engelbrechtsen, Lars P. Nielsen, Jens Thomsen, Jacob Lind, Lars Munk
Afbud: Anette Poulsen, Per Henrik Hansen
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Siden sidst
John har deltaget i det årlige møde med Teknik og
Miljø, d. 24. oktober. Noter fra mødet:
Generelt:
10 årigt anlægsprogram øges fra 2016 med + 100 mio.
og med stigning på + 25 mio. frem til 2020.
Letbane: Næste etaper sættes i VVM høring
Grøn pulje, ekstra penge til klimatilpasninger (0,7 i
2013, 1,3 i 2014)
Reduktion af busdrift i sommerferieperioden,
evalueringen af Busplanen planlagt 2014
Cykelstier, et godt emne at forfølge. Med batteridrevne
cykler, ændres cykelafstanden til arbejdspladsen. Anlæg
af cykelstier i udkanten af kommunen aktualiseres
Parker bliver nedklassificeret med hensyn til
vedligeholdelse, således at de overgår til et mere
”naturligt” udseende
Særligt emne i 2013 er Frivillighed, eksempelvis
frivillige til at passe parker (eksempel Botanisk Have)
Kommunen stiller containere til rådighed i forbindelse
med ”Hold rent dag”
Friluftsplanen:
Etableret hjemmeside, godt sted at orientere si
Andet:
Trafikinformations system via Blue Tooth, mulighed for
at tilpasse sit behov for biltransport i et givent område,
således at man undgår kødannelser (forsøg i gang på
Ringgaden).

4. Helhedsplanen –
Borgerinddragelsen i det videre
arebejde
5. Nyt fra udvalgene

6. Økonomi

7. Planlægning af
repræsentantskabsmøde 26. februar

8. Nyt til blad og web
9. Eventuelt

Affald varme:
Gode tilbud om hints til at spare på varme.
Energimanual på Affald varmes hjemmeside. Tilbud om
foredrag med mere. Se evt. også Husets Web
gennemgang på hjemmesiden.
- Der er indkaldt til møde i Børne- og Unge udvalget,
den 17. januar. Lars M. deltager.
 Skovrejsning nord for banen (Mårslet skov) er
opgivet af kommunen p.g.a. klar modstand fra den
tilstødende grundejerforening.
 Der er kommet en invitation fra Trafik og Veje til
møde Angående Bering-Beder vejen. Mødet er den
10. januar. John tilmelder deltagere til mødet.
 FU har modtaget ’Høring om ny sports- og
fritidspolitik for Aarhus kommune’. Oplægget blev
taget til efterretning.
FU’s sekretær har rykket de ansvarlige i kommunen for
næste skridt.
Trafik:
Trænerne langs Langballevej er ved at blive i dårlig
’kondition’. Der er fare for at trærækken forsvinder.
Sagen rejsen overfor kommunen, for at opnå, at der
plantes en ny trærække som erstatning.
Mustrupvej er stort set færdig.
Fællesrådet: OK i forhold til budgettet.
Mårslet-Bladet: OK i forhold til budgettet.
Den årlige ansøgning om tilskud fra Aarhus kommune
blev gennemgået, og diverse opgaver fordelt.
Lars P. samler indhold, og sender til kommunen.
I fortsættelse af sidste møde, blev listen med opgaver
gennemgået, og opgaver fordelt. John udsender
opdateret liste.
Jakob meddelte at han ønsker at stoppe i FU i
forbindelse med den kommende generalforsamling.
Jakob søger selv efter afløsere dels som redaktør og dels
som regnskabsfører. Det behøver ikke være samme
person.
Der skal så vælges et nyt medlem til FU på den
kommende generalforsamling.
Beretning 2012 og indkaldelse til generalforsamling,
skal i blad og på web. Deadline på blad 10. januar.
Indkaldelse til FU møde 28. januar.
Intet.

