Mårslet Fællesråd

Forretningsudvalget (FU)
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Åbent formøde
Godkendelse af dagsorden
Sager siden sidst
Nyt fra udvalgene
Leder til Mårslet Bladet
Nyt fra FU til Mårslet Bladet
Regnskab - Fællesråd og Bladet
Nyt til web
Eventuelt

Referat:


Ad 1 Åbent møde
Jacob Lind mødte frem:
o

Ellemosevej er i en forfærdelig stand, og meget brugt af bygens borgere, når de skal ind til
byen. Denne vej bør har samme tilpasning i bredden som Jelshøjvej har fået.
o Jacob mener der er mange cykeltyverier ved stationen, og forslår videoovervågning. FU vil
undersøge muligheden.
o Det har af JP fremgået at folkene bag MultiHallen har interesse i flere stier. Hvad handler
det konkret om?
o Vedrørende Eskegården Landsby mente Jacob, at det er vigtigt at den grønne kile bevares.
FU oplyste med henvis til samme artikel i JP, at FU ikke har taget stilling til denne sag, idet
FU afventer om projektet lovmæssigt er muligt.
Jens Thomsen præsenterede et forslag til perspektivplan for Mårslet Nord. Forslaget ses som en
mulig afrunding af byen mod nord.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden
o


Godkendt.

Ad 3 Sager siden sidst
o Margrethe har igen rejst sagen om Hørretvejs udmunding i Oddervej for kommunen. Her
afventer man afslutningen at det nuværende forsøg med regulering af trafikken for
Sandemosevej og Ring Syd.
o Fællesrådene i Syd ønsker et møde om og med Letbanen. Mødet er under planlægning.
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Kurt Søe har foreslået at der sikres en bedre udnyttelse af fælles faciliteter. FU er
opmærksom på dette, og følger kommunens undersøgelse af brugen af de fælles faciliteter
i området. Formålet er at sikre, at eksisterende muligheder unyttes, inden der bygges nyt.
Der planlægges et offentligt møde om den nye planstrategi med rådmand Kristian Würtz,
mandag den 9. november på Testrup Højskole.
Den nye ansvarlige i kommunen for vores område Carsten Thomsen inviteres til næste FU
møde, der så begynder lidt tidligere.
Kommunens endelige behandling af VVM analysen for BB vejen er igen udskudt. Nu
forventes sagen behandlet i foråret 2016.



Ad 4 Nyt fra udvalgene
o Projekt udvalget har søgt om forårsløg til en 'bærtue' så princippet kan afprøves.
o Miljøudvalget ved Sven Voxtorp inviteres til næste møde.
o Der er Børn g Unge møde sidst i oktober.



Ad 5 Leder til Mårslet Bladet
o Emner haves, Poul koordinerer med Lars.



Ad 6 Nyt fra FU til Mårslet Bladet
o Emner aftalt.



Ad 7 Regnskab – Fællesrådet og Mårslet Bladet
o Intet nyt siden sidst.



Ad 8 Nyt til Web
o Intet specielt



Ad 9 Eventuelt.
o FU's rolle tages op som et punkt på FU mødet i november. I denne forbindelse skal
muligheden for en bredere offentlig debat evt. via de sociale platforme undersøges.
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