Referat fra FU-møde, Mårslet Fællesråd
Dato:
19. maj 2014

Mødenr.:
4/14

Mødested:
HalHuset

Referent:
Bilag:
Per Henrik
1. Oplæg fra Sven Voxtorp om
Hansen
helhedsplan.
Deltagere: John Engelbrechtsen, Lars P. Nielsen, Lars Munk, Sven Voxtorp, Troels Lauersen
og Per Henrik Hansen.
Afbud: Margrethe Bogner og Jens Thomsen.
Fraværende: Poul H. Poulsen.
Dagsorden:
Behandling:
1. Åbent formøde
Ingen gæster.
2. Godkendelse af
Godkendt.
dagsorden
3. Helhedsplan – debat om Punktet er sat på dagsordenen for at forberede FU’s møde med
indhold
byrådsmedlem Steen B. Andersen (S, bosiddende i Beder) torsdag
29. maj.
Sven læste op af et skriftligt oplæg han havde skrevet til dagens
møde (se Bilag 1). Sven slår bl.a. til lyd for:
- At en helhedsplan virker som et katalog over alt, hvad er skal ske
i et lokalområde, hvis det går efter borgernes ønsker og
medvirken.
- At helhedsplanen er tænkt udformet som en cirkel med 8
forskellige sektioner, som er Giberåens gentænkning, miljøets
bevarelse, Børn og unge fra vugge til hjemmefra, sport og
sundhed, kulturudfoldelse, handel og erhverv, IT og medier –
socialt samspil, infrastruktur udvikling.
Efter Svens oplæg var der en drøftelse der mundede ud i disse
konklusioner:
1. Svens oplæg og tilhørende grafiske fremstilling med otte
sektioner i lagkageform er udmærket som internt arbejdspapir
og pejlemærke for FU’s langsigtede arbejde. Men i forhold til
kommunen vil vi arbejde for en helhedsplan med mere snævert
fokus på fysisk planlægning (byggeri og infrastruktur).
2. Vi ønsker en helhedsplan der omfatter hele Mårslet, ikke kun en
afrunding af byens nordlige og sydlige ende som kommunens
planlæggere har lagt op til.
3. Det er afgørende at vi bliver enige med kommunens

embedsmænd og det politiske niveau (rådmanden for teknik og
miljø) om hvad helhedsplanen skal omfatte og hvordan
borgerinddragelsen skal foregå.
4. Vi mener at helhedsplanen skal tage stilling til disse emner (det
skal understreges at der ikke heri ligger en stillingtagen til
nogen af emnerne):
- Skal der ske en byafrunding eller ej?
- Stier i og omkring Mårslet
- Trafik og parkering ved skolen
- Udpegning af arealer til nybyggeri og byfortætning (eller

afvisning af samme)
- Bynær skovrejsning (eller afvisning af samme)
- Koordinering af skolens behov med det kommende multihus
- Arealer til lettere erhverv.

4. Sager siden sidst

5. Nyt fra udvalgene

Ovennævnte vil vi bringe op på mødet med Steen B. Andersen.
Desuden ønsker vi at få en statusopdatering på overvejelserne om
eventuelt at flytte Jydsk Væddeløbsbane til Vilhelmsborg.
Fra FU’s side deltager John, Sven, Jens, Lars M. og Per Henrik.
Efterfølgende har Margrethe meddelt at også hun deltager.
Desuden inviteres vores lokale byrådsmedlem Anette Poulsen.
Efter mødet vil Sven og Per Henrik muligvis udarbejde et
arbejdspapir om Helhedsplanarbejdet.
Centerforeningen er i dialog med kommunen om problemer
med asfalten på p-pladsen mellem Fakta og de to
daginstitutioner. FU forholder sig afventende indtil
Centerforeningen evt. beder om støtte.
Web-gruppen har spurgt om Juletræslavet kan annoncere for
byfesten på maarslet.net uden beregning. Det siger vi ja til.
Jacob Lind har spurgt om FU vil henvende sig til kommunen
for at få renoveret, forbedret og udvidet Ellemosevej. Vi svarer
at det allerede er med i vores skriftlige ønsker til kommunens
anlægsprogram for 2014.
Søren Rosenkrantz Riber har opfordret til at vi kontakter
kommunen for at få fartdæmpende tiltag på Langballevej. John
spørger Søren om opfordringen kommer fra ham selv eller om
han i denne sag repræsenterer beboerne på Langballevej og
Langballevænget. Derefter kontakter vi eventuelt kommunen,
eller vi kan tage det med i kommende ønsker til
anlægsprogram.
Kommunen har afholdt borgermøde om Højbjerg Bibliotek og
Borgerservice. Ingen fra FU var til stede, og vi har ikke fået
referat.
Forældrene i børnehaven Valnødden har dannet en forening
med henblik på at få børnehaven gjort til selvejende institution.
Der er forlydender om nye tilfælde af hærværk og bekymrende
adfærd hos en gruppe unge i byen. Lars M. tager kontakt til
Ung i Aarhus for at høre om de ønsker støtte fra FU i denne
sag.
Trampestiudvalget: Jacob Lind har været i kontakt med
kommunen om at få anlagt en sti fra Mårslet til Vilhelmsborg
trinbræt langs Bedervej. En lodsejer vil ikke afgive jord til
formålet, hvorfor projektet vil blive ret dyrt. Vi tager det op næste
gang vi skal indsende ønsker til kommunens anlægsprogram.
Foreningernes Dag Udvalget: Har skrevet et indlæg til MårsletBladet. Holder møde førstkommende tirsdag.

Byfestudvalget: Spørger om FU vil bevilge penge til trykning og
omdeling af program samt opsætning af bannere ved den nordlige
rundkørsel som reklame for byfesten. I alt max. 7000 kr. Enighed i
FU om at bevilge op til nævnte beløb.

6. Økonomi

7. Nyt til blad og web

8. Eventuelt

Miljøudvalget: Der har været afholdt et møde i den gruppe der
kører kampagne for rent drikkevand uden pesticider. Gruppen
fortsætter sit arbejde et år mere.
Både Fællesrådets og Mårslet-Bladets økonomi kører som planlagt
i henhold til budgettet.
Fremover tages økonomien ikke op på hvert eneste FU-møde, men
kun på hvert tredje.
John og Lars M. koordinerer skrivning af leder til næste nummer
af bladet. Den skal enten handle om ungeområdet eller om det
forestående arbejde med adskillelse af kloaksystemet i Mårslet
gamle bydel.
Efter mødet med Steen B. Andersen skriver Per Henrik om
arbejdet med helhedsplan.
VVM-redegørelsen om Bering-Bedervejen er endnu ikke
offentliggjort, men det er bebudet til at ske her i maj. Når den
bliver det, vil John eventuelt indkalde til et ekstraordinært FUmøde, afhængig af hvad redegørelsen siger om tidsplanen for den
offentlige høring.
Næste ordinære FU møde er 18. august.

