
 

 

Referat ordinært møde: 

Fremmødt: Jens, Finn, Simon, Poul, Anders og Søren 

Ej mødt: Troels 

 

Dagsorden: 

Formøde: Jeg har ikke registreret ønsker om foretræde 

1. Borgermøde og inddragelsesproces (13. nov) – Aarhus Kommune har fremsendt forslag om følgegruppe 

som del af processen. I sin nuværende form er processen ikke acceptabel. Dette skrives dd til kommunens 

projektleder. 

2. Møde med Mårslet Bladet – Der skal udarbejdes et årshjul for ledere og bidragydere til støtte for Bladets 

arbejde. FU har mødtes med Ivan og Poul Erik, der fører Bladet videre pt. Bladet er økonomisk i god gænge. 

Foreningerne har stor glæde af indtægterne fra distributionen til ture mv. Bladet optager gerne nyhedsbrev 

fra Testrup Højskole. 

3. Status for udstykningen N for Hørretløkken – Fællesrådet er blevet kontaktet af borgere fra Hørretløkken. 

Der har lokalt været møde med Bünyamin Simsek. Der foreligger nyt forslag, der undgår gennemgående 

trafik på Hørretløkken. Fu ser frem til at få et sådant forslag forelagt. 

4. Foretræde for Teknisk Udvalg er ansøgt, status for forberedelse og aftaler – Det er nu bekræftet at 

Mårslet Fællesråd får foretræde d. 25. november mellem kl 16-18 mhp at fremlægge Helhedsplanarbejdet 

som helhed. Vi vil tilstræbe at stille med repræsentanter for FU, foreninger og udvalg (Simon Axø, Søren 

Riber, Finn Larsen, Anders Kjær og Søren Pallesen) Forbered 20 min fremlæggelse m vægt på dialog. 

1. Anders fortæller om den folkelige proces og borgerinddragelse (5 min.) 

2. Søren Rieber fortæller om hvem der har været inddraget (5 min.) 

3. Simon fortæller om den demokratiske proces (2 min.) 

4. Dialog     

5. Møde med Rådmand for Teknik og Miljø i 9. december kl 14.00 - dagsorden er helhedsplanen! 

Deltagere er Simon Axø, Søren Riber, Finn Larsen, Anders Kjær, Emma Søe, Søren Pallesen) Samme proces 

som ovenstående møde. Det holdes enten i borgerhuset eller i Multihuset i TMG. 

 

6. Plantning af træalle - samt muligheder for at inddrage lokalområdet i yderligere træplantning - Aarhus 

Kommune har været med i processen og kommer med træerne. Søren Riber laver et indlæg til Mårslet 

bladet. Fremadrettet kan FU være med til at kvalificere en plan for beplantning af træer i Mårslet - her vil 

man meget gerne have inddraget borgerne i Mårslet. Det kræver en helhedsplan for beplantning. Dette er 

en punkt som tages op på næste møde.  

7. Evt. Søren fortæller om at Aarhus Kommune har udviklet en infoskærmsløsning, som vil kunne opstilles 

lokalt til informationsarbejde. Ivan og Finn undersøger sagen og kommer med oplæg. 

Grønudvalg spørger til om FU vil være med til at indgå i infostander i Vilhelmsborg. Dette vil FU gerne 

deltage i.   


