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1. Åbent formøde
Ingen
2. Godkendelse af
OK
dagsorden
Under dette punkt blev det konstateret at Per Henrik har ønsket at
udtræde af FU.
Formanden understregede at de begivenheder, der ligger forud for
dette, er uacceptable og opfordrer til at om- og tiltale af udvalgets
medlemmer sker med den fornødne respekt.
Suppleanten Sven Voxtorp indtræder på Per Henriks plads.
3. Forberedelse til
Beretning gennemgået. John udsender opdateret udgave.
repræsentantskabsmødet
Regnskaberne er afsluttet og sendt til revision. Kopier udsendes til
2015
udvalget straks.
Budgetterne for 2015 er en videreførelse af driften som vi har set
den, og rummer ingen overraskelser.
Det blev besluttet at fremsætte et forslag til
repræsentantskabsmødet om yderligere støtte til Multihus/hal
projektet med 90.000 kr. fra Mårslet Bladet og 30.000 kr. fra
Mårslet Fællesråd.
Handlings og aktivitetsplan for 2015 blev gennemgået. John
udsender opdateret version, der fremlægges på mødet.
Drejebogen blev gennemgået. Alle aktiviteter menes forankret hos
de ansvarlige.
4. Sager siden sidst
Møde om helhedsplanen for Mårslet er afholdt med Steen
Andersen. Han opfordrer til at tage sagen op på borgermødet om
BB-vejen, og til at invitere relevante politikere til en præsentation
af de udfordringer vi ser for Mårslet.
På borgermødet vil John lægge afstand til af FU har taget stilling
til en konkret linjeføring. Meningen om valg er linjeføring er
ifølge FU's opfattelse så divergerende i byen, at det ikke er op til
FU at tage stilling med derimod borgerne.
På mødet vil John også efterlyse baggrunden for de besynderlige
trafiktal, der indgår i VVM-redegørelsen for BB-vejen.
FU har modtaget en henvendelse fra Mona Winther Krogh
Langballevej 76, der handler om problemer med trafiksikkerheden
for cyklister i byen generelt, samt bilister som kører med høj
hastighed på Langballevej. Beskrivelsen vil indgå i
Trafikgruppens videre arbejde med trafiksikkerhed i byen.
5. Nyt fra udvalgene

Trafikudvalget
'Intelligent lys' ved krydsningen af Hørretvej, der hvor banen
krydser, er af kommunen lagt i mølposen, da løsningen rent
teknisk ikke kan fungere på stedet. John har forespurgt kommunen
om, hvad der så kan gøres for at øge sikkerheden ved overgangen.

Den ønskede sti langs Bedervej til Vilhelmsborg er på
prioriteringslisten for det kommende Anlægsprogram for 2015. Nu
mangler så blot den endelige prioritering.
Miljø
Træer langs Langballevej på strækningen Langballevænget Hovstien er på vej gennem kommunes 'system'.
6. Nyt til blad og web

7. Eventuelt

John skriver nyt fra Fællesrådet til næste udgave af Mårslet
Bladet.
Sven skriver om vejtræerne langs Langballevej.
Formanden ville gerne evaluere arbejdsformen i FU.
Der var tilfredshed med en mødefrekvens på 8 faste møder om
året, samt ekstra møder efter behov om aktuelle enkeltsager.

