Referat, ordinært møde i FU d. 9. maj 2017, Mårslet Fællesråd.
Tilstede: Simon, Poul, Finn, Jens og Anders
Afbud fra resten: Anette, Margrethe, Troels og Carsten
1. Siden sidst/bordet rundt
Poul: Har forespurgt på det tekniske ift. Beder/beringvejen, hvis man skulle sænke vejen, så vi
undgår at føre den på dæmning mellem Mårslet og Testrup. Åen er en væsentlig hindring for at
sænkevejføringen. Faunapassagen vil i givet fald skulle hæves op over vejen, hvilket vil være
kostbart og formentlig forhindre en lav linieføring. Vi opgiver dog ikke at få ændret på vejens højde
og vil tage det op med Aarhus Kommune d. 16. maj.
Jens og Anders har fulgt kommunens proces med vedtagelse af kommuneplanen tæt.
Simon har fulgt beslutningen om 2+1 vej gennem Testrup. Det er nu blevet besluttet at gennemføre
og forventes implementeret inden længe.
Finn bemærker at vi skal huske at tilmelde os møde for fællesrådenes formænd med Aarhus
Kommune, der forventes at handle om samarbejde fremadrettet. Dato er ej fastlagt endnu.
2. Om 40 km/t zone og møde med Aarhus Kommune om dagligt samarbejde, uformel
drøftelse med Carsten Thomsen fra Aarhus Kommune
Anders og Finn tager snakken med Aarhus Kommune. Vi noterer os at inddragelsen fra Aarhus
Kommunes side har været helt utilstrækkelig i forbindelse med etableringen af en 40 km/t zone. Det
er et glimrende eksempel sammen med træfældninger og letbaneteknik, overføringer mm. Vi skal
dog rose, at Jelshøjvej er gjort bredere, hvilket er vigtigt. Formålet med mødet er at få skik på det
daglige samarbejde med Aarhus Kommune og lægge op til mødet mellem FU og Rådmanden for
Teknik og Miljø.
Vi skal også drøfte hvordan vil vi sikre en reel koordinering omkring Anlægsprogrammet, for der
mangler en del af Mårslets historiske ønsker. Anlægsprogrammet bør afspejle nogle af de aktiviteter,
der forudses og ønskes i forbindelse med Helhedsplanen for 8320. (Her tænkes bl.a. på
sammenhæng i stier i/omkring grøn kile og krydsningspunkter på banen – det kædes naturligvis
sammen med Helhedsplanen og en forventet udvikling af butikstorvet.).
3. Mårslet Bladet
Manglende blade: Poul undersøger om der kan fås en direkte mail til distributøren, så manglende
blade kan bestilles direkte af beboer her. Denne mailadresse kan anføres i Bladet fremadrettet.
Vi er i tvivl om fælles mail og mailingliste for redaktionen er helt på plads. Anders følger op på den.
IT udstyr til Bladet: Anders finder en pris på et mobilt hotspot og abonnement og får det godkendt
med kasserer og bestilt.
Planlægning af ledere til bladet: Førstkommende nummer skrives om Helhedsplanen og
Kommuneplanen. Poul har lavet et fint oplæg. Vi benytter lejligheden til at efterlyse medlemmer til
udvalgene.
Kommende ledere: Til juli/august nummeret er deadline 10 juni. Vi prøver at få Vilhelmsborg til at
skrive om deres aktiviteter og planer.

Til september nummeret skriver Simon en leder om Højskolens aktiviteter, der er deadline 10.
august.
4. Kommende møde med rådmanden
Vi har brug for en langsigtet strategi for byens institutioner, infrastruktur og butiksliv. Vi skal have
vores udvalg under helhedsplanen til at leve – og det kræver dels aktiv koordinering med Aarhus
Kommune, dels reelle samarbejder om udviklingen af området. Med andre ord: Hvordan sikrer vi, at
udvalgene kommer til at arbejde med rigtige udviklingsaktiviteter.
Tema for mødet: ”Hvordan ser det koordinerende samarbejde ud”.
Vi giver konkrete tilbagemeldinger på samarbejdet om helhedsplanen. Ros til vilje og for at stille de
rigtige kompetencer til rådighed undervejs i hele forløbet. Også ros for at deltage i informationsmøde
og møde om Vilhelsmborg: ”Halbal” som god vej frem. Vi beskriver værdien grundigt og benytter det
til at pege på, hvor vi kan skabe værdi i fælles samarbejde fremadrettet. Vi medtager et oplæg til
fremtidigt samarbejde på mødet. Anders tager initiativ til en sådan planche. Vi skal på mødet
efterlyse en oversigt over indgange til Aarhus Kommunes organisation, så vi kan arbejde direkte og
målrettet sammen med Aarhus Kommune.
5. Bemanding af udvalg
Kommissorier er til behandling i FU resten af ugen og færdiggøres umiddelbart derefter.
Vi kunne meget godt tænke os at invitere formændene direkte.
Vi bør opsamle alle henvendelser fra interesserede og sender dem til formændene før en fælles
drøftelse af bemanding.
6. Evt.
Intet nyt

