Mårslet Fællesråd

Forretningsudvalget (FU)

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde mandag den 24. august 2015
Mødested: TMG Halhuset
Tilstede: Jens Thomsen, Anette Poulsen, Margrethe Bogner, Lars P. Nielsen, Lars Munk, Poul Håkon
Poulsen, Troels Laursen, Carsten Bedsted Pedersen.
Afbud: Ingen
Referent: Carsten Bedsted Pedersen
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Åbent formøde
Godkendelse af dagsorden
Sager siden sidst – bl. a. kloakering
Nyt fra udvalgene
Leder til Mårslet Bladet
Nyt fra FU til Mårslet Bladet
Regnskab - Fællesråd og Bladet
Nyt til web
Omkonstituering i FU
Evt. herunder møder med Århus Kommune (invitationer er udsendt)

Referat:


Ad 1 Åbent møde
o To medlemmer af Langballevænget Grundejerforening mødte frem (Anders Kjær og Finn
Larsen):
 Hvad har FU gjort omkring helhedsplanen for Mårslet siden sidste gang den blev
diskuteret (ved tidligere FU-møde)? Har der været et decideret spørgsmål til
kommunen om en sådan? Og følgelig svar? ’Liverbility’
 Har nogen af FU-medlemmerne aktivt arbejdet med kommunen omkring
perspektiverne?
 Er der konkret en lejlighed til at indgå i et samarbejde omkring udviklingen af byen?
 Margrethe og Anette: FU har konkrete planer om at invitere Rådmand, Teknik og
Miljø, Kristian Würtz, for netop at diskutere perspektivområderne for Mårslet.
 Foreningen samt specifikt Finn Larsen stiller sig til rådighed for yderligere
samarbejde med FU omkring udvikling af perspektivområder og derved stille faglig
ekspewertise til råddighed.
 Der blev fremvist tidligere beplantningsplan for Langballevænget
Grundejerforening over eksisterende beplantning, og som foreningen ønsker at
kommunen inddrager i fremtidig plan.



Ad 2 Godkendelse af dagsorden
o Godkendt af alle.
o Anette spørger til status på Multihallen: Ingen nyeste status – Anette undersøger selv og
indhenter status.
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Carsten foreslår, at FU på et tidspunkt tager en diskussion af, hvad FU’s rolle er. Hvor langt
kan og bør FU gå i holdningstagen ift. såvel konkrete initiativer og udviklinger såvel som de
helt overordnede perspektiver og udvikling af Mårslet? Der er en delikat balance mellem på
den ene side, at tude have en holdning til konkrete initiativer og planer og derved bidrage
til at stimulere til en debat i byen, og på den anden side respektere, at det folkelige mandat
ikke rækker til deciderede beslutninger af FU. Dette skisma omkring FU’s rolle i
lokalsamfundet er et relevant og vigtigt emne til senere diskussion.



Ad 3 Sager siden sidst
o Kloakering. Ser ud til at det går planmæssigt.



Ad 4 Nyt fra udvalgene
o Intet nyt her efter sommerferien.



Ad 5 Leder til Mårslet Bladet
o Poul spørger mulig kandidat til at skrive en leder til næste Mårsletbladet.



Ad 6 Nyt fra FU til Mårslet Bladet
o Det er besluttet at der fremover laves et fast indlæg fra sekretæren som kort opridser
højdepunkterne fra sidste FU-møde.



Ad 7 Regnskab – Fællesrådet og Mårslet Bladet
o Mårslet Bladet’s og Fællesrådets økonomi er rundsendt til FU.
o Begge regnskaber ser fornuftige og sunde ud.
o Mht. Fællesrådets regnbskab bør det dog bemærkes, at der er et antal foreninger der er
indmeldt men ikke betaler kontingent, og kræver gentagne rykkere.



Ad 8 Nyt til Web
o Tirsdag den 1. sept. inviteres til åbent møde on boligpolitik i Aarhus Kommune kl. 16.30 –
18.30 på Godsbanen, og senere om Planstrategien kl. 19.00 – 20.00 også på Godsbanen.
Begge møder er offentlige møder med åben adgang for alle.
o Lørdag den 29. aug. kl. 11.00 -12.00 arrangerer Aarhus Kommune bustur ved Letbanens 1.
og 2. etape: I Aarhus Festuge har Center for Byudvikling og Mobilitet et særligt tiltag, hvor I
får mulighed for at køre langs de 2 første etaper af Aarhus’ fremtidige letbanerute.
Undervejs kan du blive klogere på planerne for landets første letbane og høre mere om de
markante byudviklingsprojekter langs letbanens ruter.



Ad 9 Omkonstituering i FU
o Margrethe fortsætter som formand indtil næste generalforsamling (Feb. 2016), men
fortsætter ikke derefter.



Ad 10 Eventuelt
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Jens, Margrethe og Carsten deltager 29. sept. i kommunens møde for fællesråd om
anlægsprogram for trafikal infrastruktur i Aarhus Kommune.
Der søges aftale med Rådmand Kristian Würtz til et offentlig møde i Mårslet om
kommunens planstrategi. Margrethe kontakter Rådmanden.

----

Fokuspunkter fra dagens møde til indlæg i Mårslet Bladet næste gang:
”Nyt fra seneste FU-møde
Første FU-møde efter sommerferien gav anledning til en kort status på såvel Multihallen som
kloakeringsarbejdet i byen. Multihallen ser ud til at følge planen, ligesom kloakeringsarbejdet er
fremskredet fornuftigt og i henhold til planer og forventninger.
Helhedsplaner og perspektivområder for Mårslet og Aarhus Kommuneblev blev igen diskuteret, og i
den sammenhæng blev det vedtaget, at invitere Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz på
besøg i byen til et åbent møde omkring Mårslet og byens udvikling.
Se yderligere i referatet på www.maarslet.net”
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