Referat fra FU-møde, Mårslet Fællesråd
Dato:
14. maj 2013

Mødenr.:
4/13

Referent: Bilag:
Per Henrik Referat fra foretræde 13. maj
Talepapir fra foretræde 13. maj
Deltagere: John Engelbrechtsen, Sven Voxtorp, Margrethe Bogner, Anette Poulsen, Lars
Munk, Poul H. Poulsen og Per Henrik Hansen.
Afbud: Jens Thomsen og Lars P. Nielsen
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
3. Dialog med repræsentanter Gibernakkerne var fra mødets begyndelse repræsenteret af
for Grf. Gibernakkernes
Søren Rieber og Andreas Kjær, senere stødte Maria Nevebestyrelse
Andreasen (foreningens formand) og Leon Andresen til.
Forløbet af de to sager med henholdsvis spejderhus og
skovrejsning ved Langballevænget blev drøftet, hvorefter der
var enighed om at lade de to sager ligge bag os og kigge
fremad.
Fra Gibernakkernes side er der stor interesse for at arbejde
med nye former for borgerinddragelse ud fra de ideer FU har
luftet.
Repræsentanterne for Gibernakkerne omdelte et indlæg som
de har skrevet til Mårslet-Bladet, og hvor de gør rede for den
lokale holdning til spejderhus- og skovplanerne.
4. Sager modtaget siden sidst  Kommunen har fremsendt det nye anlægsprogram. Intet
nyt for vores område.
 Kommunen har fremsendt orientering om byggeri af
carport på Åbakken 1. Vi har ingen bemærkninger.
 Udtalelse om spejderhus: John har på FU’s vegne sendt en
udtalelse til støtte for De Blå Spejderes ansøgninger om
penge til et hus.
 Tunnel ved stationen: Aarhus Kommunen oplyser i en mail
at kommunen og Midtjyske Jernbaner arbejder på at få
lavet en tunnel ved stationen, men finansieringen er ikke på
plads. Dette har vi formidlet videre på Mårslet-webben og i
Mårslet-Bladet. John har forgæves søgt at skaffe flere
detaljer som tunnelens præcise placering med mere.
 Vi har fået invitation til en reception i Tilst Fællesråd. Sven
tager derud.
5. Foretræde for Byrådets
Økonomiudvalg

Mødested:
HalHuset

På grund af andres afbud var John alene om at forelægge vore
ideer til nye former for borgerinddragelse. Han har skrevet et
referat som vi lægger på Mårslet-webben og bringer i næste
nummer af bladet, sammen med det talepapir han læste op.
Begge dele kan også ses som bilag til nærværende referat.
Under foretrædet refererede borgmesteren til nogle særlige
erfaringer med borgerinddragelse i Tilst, og Anette vil nu tage
kontakt til Knud Erik Byrialsen, Tilst Fællesråd, for at høre
om disse erfaringer.

6. Mårslet-Bladet, status

7. Nyt fra udvalgene

Endnu har ingen meldt sig til at overtage redaktørposten.
Vi søger fortsat efter en ny redaktør. Når en sådan er fundet,
vil vi få udarbejdet et sæt retningslinjer for bladets redigering.
Miljøudvalget:
 Sven er blevet valgt til formand for den nye forening
Grønne Ideer Aarhus Syd, hvis medlemmer er
fællesrådene i Beder-Malling-Ajstrup, Tranbjerg,
Højbjerg og Mårslet.
 Sven har deltaget i et grønt temamøde, som kommunens
Natur- og Miljøforvaltning havde indbudt alle fællesråd
til. Mødet bød bl.a. på en præsentation af DemokraCity
projektet og en programerklæring fra Natur og Miljø om
flere penge og større lydhørhed overfor lokale initiativer.
 Igen i år kan vi søge kommunen om at få udleveret løg til
forårsblomster. Sven laver et forslag til hvor de kan sættes
(muligvis ved Nymarks Alle), hvorefter vi skriver en
ansøgning. Deadline er 10. juni.
 Træer langs Langballevej: Sven snakker med Jørgen
Brandt om mulighede for at sende en ansøgning til Det
Grønne Råd om penge til nye træer.
 Udvalget/Sven har FU’s bemyndigelse til at videreføre
den hjemmeside for det tidligere Natur- og Miljøudvalg,
der ligger under maarslet.net.
Børn og unge: Kommunen har taget sin ide om udvidede
åbningstider i Valnødden af bordet.
Foreningernes Dag: Udvalget vil undersøge mulighederne
for at kombinere Foreningernes Dag med byfesten i august.
Projektudvalget:
 Kommunens afdeling for Sport og Fritid har opfordret
Multihalgruppen til at fortsætte sit arbejde med at få
bygget den store version af projektet – altså Multihal, og
ikke Multihus. Der er mulighed for at få en ny bevilling
fra kommunen næste år, oven i den allerede givne
bevilling.
 Multihalgruppen forbereder en lille udstilling i den gamle
Nordea-bygning i forbindelse med byfesten i august.
 Det kommende kopasserlav: En landmand i Langballe har
sagt ja til at stå for driften.
Trafikudvalget:





John vil undersøge hvilke planer sekretariatet for den
kommende letbane har for trinbrættet ved Mølleparken. Der
er forlydender om at de vil flytte det. 1)
Der er etableret et kloakafløb på Tandervej ved Bedervejs
udmunding. Dette skal forhindre at der ved regnvejr opstår en
lille sø på stedet - et problem som er opstået efter etablering
af vejbump i T-krydset.

Trampestiudvalget: Intet nyt.
8. Nyt til Mårslet-Bladet og
webben







9. Økonomi
10. Eventuelt

Referat af foretrædet for byrådets økonomiudvalg bringes
både i blad og på web, desuden lægges talepapiret på
webben.
Sven skriver til bladet et indlæg om sprøjtefri-kampagnen
samt en spørgeskemaundersøgelse om mårsletternes
holdning til brug af sprøjtemidler.
Desuden skriver Foreningernes Dag udvalget om deres
planer.

OK for både Fællesrådet og Mårslet-Bladet
Som grundejer i området har Poul fået et brev fra kommunen
om at den planlægger opstilling af en antennemast til
mobiltelefoni ved Butikstorvet. Naboerne er imod det. Poul
vil sende sine informationer videre til os andre, derefter
beslutter vi med mails om vi vil reagere på sagen. 2)

1) Efter mødet har Letbanesekretariatet meddelt at der ikke er nogen planer om at flytte
Mølleparken-trinbrættet.
2) Efter mødet har John efter mail-udveksling med det øvrige FU sendt et brev til kommunen. Her
foreslår vi at planen om en 30 meter høj gittermast ændres til opsætning af ekstra antenner på den
gamle foderstofbygning og på gartneri-skorstenen på Bedervej, eventuelt suppleret med en antenne
på sirene-masten ved Brugsen og en mindre og mere diskret mast på den påtænkte placering ved
Butikstorvet.

