Mårslet Fællesråd

Forretningsudvalget (FU)

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde
Dato:

Tirsdag den 13. juni. 2017, kl. 19.00

Mødested:

Plejeventeret Kildevang

Tilstede:

Anders Kjær, Anette Poulsen, Poul Håkon Poulsen, Jens Thomsen, Margrethe Bogner, Finn
Larsen, Troels Laursen, Carsten Bedsted Pedersen

Afbud:

Simon Axø

Referent:

Carsten Bedsted Pedersen

Dagsorden:
1. Åbent formøde - jeg har ikke registreret nogen ønsker om foretræde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Indkomne henvendelser:
o Henvendelse fra Søren Riber, Gibernakkerne
o Øvrige
4. Mårslet Bladet - status og kommende numre
5. Opsamling på mødet med Kristian Würtz mfl. på Mårslet Skole sidst - hvordan kommer vi videre
frem mod mødet d. 29. august for fællesrådene. Vi skal lige drøfte forberedelse til selve mødet
også.
6. Nyt om de to udvalg, vi ønsker at sætte i gang. Har de ønskede formænd takket ja?
7. Igangsætning af de to udvalg - opmanding og tidsplan.
8. Evt.
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Referat
Ad 1

Ingen fremmødte til formødet

Ad 2

Dagsorden godkendt

Ad 3

FU forholder sig til Søren Ribers input og forslag til specifikke emner, og vil reagere på det
skriftligt retur til Søren. Desuden vil FU inddrage elementerne i en mere generel udmelding
via Mårslet Bladet. (Poul)
I forhold til Vilhelmsborg Sø vil FU søge Aarhus Kommune om en status på projektet, og med
henblik på en videregivelse af status i Mårslet Bladet (Anders)

Ad 4

Mårslet Bladet kører godt og planmæssig.
Som Mårslet Bladets økonomisk ansvarlige inviteres Ivan Dybvad med til næste FU-møde,
ligesom forrige kasserer Lars P inviteres med. Anders inviterer begge.

Ad 5

FU mødtes den 1. juni med Rådmand for Natur & Teknik Christian Würtz til en generel snak
om samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Mårslet Fællesråd. Sammen med rådmanden
var 3 andre ledende medarbejdere fra magistraten. Det var et yderst konstruktivt møde,
hvor Mårslet FU dels anerkendte kommunens konstruktive tilgang til samarbejdet omkring
Helhedsplanen gennem det seneste år. Og dels udtrykte FU ønske og behov for at
fællesrådet fremadrettet inddrages yderligere i både generelle og principielle sager
vedrørende Mårslet, som i specifikke sager, hvor en lokal forespørgsel og inddragelse vil
kunne gavne beslutningerne og implementeringerne markant. Begge dele – både
samarbejdet omkring Helhedsplanen samt inddragelse i mere konkrete sager – anerkendte
Rådmanden og lagde op til et fortsat godt samarbejde, hvor Mårslet fortsætter i en særlig
inddraget position som én blandt 2-3 udvalgte fællesråd som Kommunen samarbejder
tættere med end ellers. Mere konkret blev der lagt op til, at Mårslet FU får tættere kontakt
med nogle af de centrale aktører i Kommunen, så et mere konkret samarbejde kan udvikles
yderligere. FU arbejder nu med Kommunen omkring disse konkrete aktører – i første
omgang via møde med ledende kommunal ingeniør Carsten Thomsen.
Anders tager kontakt til Carsten Thomsen vedr. snarligt kaffemøde.
FU diskuterede desuden Mårslet bymidte (Brugsen og Lægehus området) og de
fremtidsmuligheder og potentialer som er nævnt og overordnet behandlet i Helhedsplanen.
Et yderligere arbejde omkring udvikling af bymidten overvejes og planlægges i FU. Anders,
Finn og Carsten arbejder videre i del-udvalg.

Ad 6

FU har nedsat to kommissorier: ’Grønne områder og stier’ samt ’Byens afgrænsning’ som
begge er dele af Helhedsplanens initiativ-områder. Begge kommissorier beskrivelser er
vedlagt under bilag 1 i dette referat.
Jørgen Brandt har sagt ja til at være formand for ’Grønne områder og stier’ kommissoriet
Som formand for ’Byens afgrænsning’ kommissoriet arbejdes på konkret kandidat.

Ad 7

Så snart begge formænd er endelig afklaret, bruges Mårslet Bladet til at avertere efter
udvalgenes andre deltagere.

Ad 8

Maarsletnet: FU-info med billeder af FU-medlemmer opdateres (Carsten)
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Indlæg til Mårslet Bladet
Fokuspunkter fra dagens møde til indlæg i Mårslet Bladet næste gang:
(til indlaeg@maarslet-bladet.dk, Times New Roman 11)
”Nyt fra Mårslet Fællesråd…
Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) er i fuld gang med den næste etape af arbejdet med
Helhedsplanen, hvor vi som bekendt dykker et par spadestik dybere ned i nogle af de i
Helhedsplanen besluttede fokusområder. Således er vi i færd med at nedsætte arbejdsgrupper til
bearbejdning af to områder som begge handler om de grønne og ydre områder af Mårslet. Vi har
således nu udarbejdet kommissorier for dels ’Grønne områder og stier’ og for dels ’Byens
afgrænsning’ (begge kommissorier kan ses som bilag til seneste referat fra FU-mødet den 13. juni).
Begge kommissorier vil i de kommende måneder blive behandlet i hver sin arbejdsgruppe, hvor alle
er velkomne til at melde deres interesse og deltage aktivt og konstruktivt i arbejdet. Mere info herom
følger i de kommende udgaver af Mårsletbladet.
Mårslet FU har fortsat udviklet kontakten med Aarhus Kommune, hvor vi i starten af juni måned
havde et godt og konstruktivt statusmøde med Rådmand for Natur & Teknik Christian Würtz og
nogle af hans nærmeste ledende medarbejdere. Gennem det seneste års arbejde med Helhedsplanen
er samarbejdet mellem kommune og FU tydeligvis blevet udviklet stærkt og godt, hvilke begge
parter klart anerkendte og understregede vigtigheden af at fortsætte fremover. Mårslet er således én
blandt kun 3 omegnsbyer under Aarhus Kommune, som indgår i et sådant tættere og mere direkte
samarbejde med Aarhus Kommune. Et godt samarbejde, hvor vi fra Mårslet FU hyppigt benytter
lejligheden til at understrege vigtigheden af, at kommunen fortsat – og gerne i endnu større grad –
inddrager Mårslet og FU i nye tiltag og implementeringer proaktivt.
Næste møde i Mårslet FU er den 8. august. Dagsorden samt tid og sted præsenteres på Mårslet Nettet
inden mødet.
Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen – på MaarsletFU@gmail.com.
Se yderligere om arbejdet i FU i referaterne og andet materiale på www.maarslet.net
Gode og varme sommerhilsner fra
Carsten Bedsted Pedersen på vegne af Mårslet FU”
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Bilag 1 – Kommissorier
Kommissorium for ”Byens afgrænsning”
Vedtaget sammen med Helhedsplan for 8320 (Feb. 2017)

Baggrund og motivation
Efter aflevering af Helhedsplanen for 8320 til Aarhus Kommune i marts 2017, er tiden kommet til at indlede
et lokalt arbejde med konkret omsætning af de mange ideer, som er fremsat af lokalområdets borgere i
forbindelse med helhedsplanprocessen i 2016. Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)har på baggrund af
borgermøder og høringssvar formuleret følgende emner, som skal bearbejdes og omsættes af lokale
arbejdsgrupper efter aflevering af helhedsplanen. Disse emner er forelagt Fællesrådets Repræsentantskab
til godkendelse på den årlige generalforsamling 2017 og afleveret som del af Helhedsplan for 8320 til Aarhus
Kommune.

Formål
Arbejdsgruppens formål er at belyse problemstillingerne indeholdt i nedenstående emnebeskrivelse, der er
gengivet ubeskåret fra Helhedsplan for 8320:
Hvor ligger den naturlige afgrænsningen mellem by- og landzone fremadrettet? Her tænkes først på det
aktuelle ønske i området for at fastlægge en permanent afgrænsning mod Tranbjerg, så de to samfund ikke i
fremtiden kan smelte sammen. I et bredere perspektiv bør der også langs resten af Mårslets rand arbejdes på
at fastlægge, hvor der naturligt kan fastlægges varige ydre grænser for Mårslets fremtidige udbygning. En
sådan afgrænsning fastlægges, så den tillader mulighed for fremtidige udstykninger, hvor det er
hensigtsmæssigt. I forbindelse med dette emne drøftes naturligt byens størrelse, udbygningstakt,
befolkningssammensætning, skole og boligtyper, så der er væsentlige udviklingsmæssige perspektiver i
emnet.
Arbejdsgruppen fastlægger sammen med FU de væsentligste problemstillinger og afdækker efterfølgende
disse i løbende samarbejde med FU, der kan hjælpe med kontakt til Aarhus Kommune og anden myndighedseller fagspecifik viden.

Succeskriterier
Arbejdsgruppen sammensættes så vidt muligt så lokale interesser er bredt repræsenteret. Fællesrådets
Forretningsudvalg har ansvaret for at bemande udvalgene og sikre at bredden i synspunkter opsamles og
afspejles i udvalgets arbejde og i samspillet med såvel lokalområdet som Aarhus Kommunes afdelinger.
Det er et centralt hensyn at arbejdet med helhedsplanen hele tiden peger frem mod at samle lokalområdet,
så unødige konflikter så vidt muligt søges reduceret og løst. Det er derfor et væsentligt succeskriterie for
udvalgsarbejdet, at det bidrager til samle at lokalområdet om sit kerneemne og forholder sig respektfuldt til
evt. uenigheder i fald disse ikke lader sig løse ved oplysning eller kompromisforslag.
Det er også et succeskriterie, at udvalget inddrager Helhedsplanens relevante afsnit og opsamlede input fra
borgermøder afholdt i 2016
Dertil er det et vigtigt succeskriterie, hvis udvalgets arbejde kan føre til yderligere inddragelse af
lokalområdets indbyggere.
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Projektets produkter
Udvalget har betydelig indflydelse på hvordan det vil udforme/sammensætte sine anbefalinger.

Begrænsninger/hensyn
Udvalget skal være opmærksomt på, at der er en væsentlig snitflade til det udvalg, der arbejder med de
”grønne områder og stier”.

Organisering
FU sikrer bemanding af udvalgene som etableres under selve FU, der er ansvarligt for løbende opsamling på
udvalgsarbejdet. FU opmuntrer til at udvalget løbende overvejer mulighederne for at inddrage lokalområdet
og bistår med dette. FU koordinerer de forskellige udvalgs arbejde, så Helhedsplanens aktiviteter udføres
koordineret og samstemt.
FU indstiller Ivan Dybvad som formand for udvalget.

Tidsramme
Udvalget nedsættes og afholder opstartsmøde inden sommerferien 2017.

Økonomi/ressourcer
Vurderes løbende/det muliges kunst.

Evaluering
Forventes at foregå kvartalsvis sammen med FU.
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Kommissorium for ”Grønne områder og stier”, Helhedsplan for 8320 (Feb.
2017)
Vedtaget sammen med Helhedsplan for 8320 (Feb. 2017)

Baggrund og motivation
Efter aflevering af Helhedsplanen for 8320 til Aarhus Kommune i marts 2017, er tiden kommet til at indlede
et lokalt arbejde med konkret omsætning af de mange ideer, som er fremsat af lokalområdets borgere i
forbindelse med helhedsplanprocessen i 2016. Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)har på baggrund af
borgermøder og høringssvar formuleret følgende emner, som skal bearbejdes og omsættes af lokale
arbejdsgrupper efter aflevering af helhedsplanen. Disse emner er forelagt Fællesrådets Repræsentantskab
til godkendelse på den årlige generalforsamling 2017 og afleveret som del af Helhedsplan for 8320 til Aarhus
Kommune.

Formål
Arbejdsgruppens formål er at belyse problemstillingerne indeholdt i nedenstående to emnebeskrivelser, der
er gengivet ubeskåret fra Helhedsplan for 8320:
1. Der er interesse for at udvikle byens grønne områder så de får større rekreativ værdi, hvilket bl.a.
kunne omfatte nye stier, motionsredskaber, skovarealer og andre anvendelsesmuligheder.
2. Sammenhængen mellem stier til gående og cyklister i hele byen bør forbedres så både rekreativ
anvendelse samt anvendelse til skoleveje eller transport, herunder forbindelser til offentlige
transportmidlers stoppesteder, understøttes bedst muligt. Vi vil arbejde for et sammenhængende
og fremkommeligt stinet rundt i Mårslet – til dette hører også den stimæssige sammenhæng
mellem alle lokalområdets bysamfund. FU forudser at tage dette emne op på relevante udvalg i
Aarhus Kommune.
Arbejdsgruppen fastlægger sammen med FU de væsentligste problemstillinger og afdækker efterfølgende
disse i løbende samarbejde med FU, der kan hjælpe med kontakt til Aarhus Kommune og anden myndighedseller fagspecifik viden.

Succeskriterier
Arbejdsgruppen sammensættes så vidt muligt så lokale interesser er bredt repræsenteret. Fællesrådets
Forretningsudvalg har ansvaret for at bemande udvalgene og sikre at bredden i synspunkter opsamles og
afspejles i udvalgets arbejde og i samspillet med såvel lokalområdet som Aarhus Kommunes afdelinger.
Det er et centralt hensyn at arbejdet med helhedsplanen hele tiden peger frem mod at samle lokalområdet,
så unødige konflikter så vidt muligt søges reduceret og løst. Det er derfor et væsentligt succeskriterie for
udvalgsarbejdet, at det bidrager til samle lokalområdet om sit kerneemne og forholder sig respektfuldt til
evt. uenigheder i fald disse ikke lader sig løse ved oplysning eller kompromisforslag.
Det er også et succeskriterie, at udvalget inddrager Helhedsplanens relevante afsnit og opsamlede input fra
borgermøder afholdt i 2016
Dertil er det et vigtigt succeskriterie, hvis udvalgets arbejde kan føre til yderligere inddragelse af
lokalområdets indbyggere.
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Projektets produkter
Udvalget har betydelig indflydelse på hvordan det vil udforme/sammensætte sine anbefalinger.

Begrænsninger/hensyn
Udvalget skal være opmærksomt på, at der især på sti-området er et naturligt overlap til den
infrastrukturplanlægning som foregår i regi af udvalget, der ser på ”byens afgræsning”.

Organisering
FU sikrer bemanding af udvalgene som etableres under selve FU, der er ansvarligt for løbende opsamling på
udvalgsarbejdet. FU opmuntrer til at udvalget løbende overvejer mulighederne for at inddrage
lokalområdet og bistår med dette.
FU indstiller Jørgen Brandt Andersen som formand for udvalget.

Tidsramme
Udvalget nedsættes og afholder opstartsmøde inden sommerferien 2017.

Økonomi/ressourcer
Vurderes løbende/det muliges kunst.

Evaluering
Forventes at foregå kvartalsvis sammen med FU.
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