
 

 

Referat for FU møde d. 8.okt. 2019 på Testrup Højskole 
 

 1. Bordet rundt 
 2. formøde x 2 
 3. Leder til Mårslet Bladet 
 4. borgermøde 
 5. svar på referat 
 6. evt.  

 
Ad. 2 Formøde med borgergruppen 
Orientering om hvad der er sket siden sidst.  
FU har taget initiativ til møde med Aarhus Kommune ift. Eskegaarden. FU stiller op med Helhedsplanen til 
Aarhus Kommunen. Fu påpeger vigtigheden af tidlig inddragelse og åbenhed. God respons fra Aarhus 
Kommune og åbenhed. Kommune vil skabe åbenhed hvor de er i processen. Aarhus Kommune vil gerne 
stille op til et borgermøde snarest. FU påpegede de sammenhængende naturområder. FU opfordrede til åbent 
samarbejde både åbenhed fra Aarhus Kommune og inddrage. FU opfordrer til workshop tidligt i processen.  
 
Borgergruppen består af Hulvej, Eskegaardsvej og Gl. Bedervej. Ønsker at være medlemmer af FU. 
Status fra borgergruppen. Vil understøtte Helhedsplanen. Man er ikke imod udvikling og at der skal gøres 
noget. Borgergruppen fremføre deres argumentation. De forskellige borgere har grupperet sig i forskellige 
grupper ift. argumentationen. Borgergruppen har været i dialog med forskellige aktører herunder Bygherre 
Jørgen, Jan Ravn SF, jurister og MOMU.  
Borgergruppen påpeger muligheden for at klage f.eks. i overtrådelse af Å beskyttelselinien.  
 
Rollefordeling fremadrettet 
FU holder fast at Aarhus Kommune køre forløbet og fremlægger en tidsplan. Borgergruppen fortsætter deres 
arbejde med påvirke kommune udfra deres argumentation.   
 
Ad. 2 Formøde m. Mustrupvej 
Mustrupvej ytre deres bekymring omkring at cykelsti igennem deres område. Stien er idag belagt med grus 
og en del af grundejerforeningens areal. Hurtige cyklister vil påvirke andre bløde trafikanter og der vil opstå 
farlige situationer. Mustrupvej ønsker ikke den cykelsti og anbefale en stiføring rundt om deres areal.  
FU tager dette med videre til Aarhus Kommune. 
 
Ad. 3 Leder  
initiativ til møde med Aarhus Kommune.  
tidlig inddragelse om transparent proces 
Vi fremmer tidlig inddragelse 
Hvordan FU gerne vil kommunikere - altså ikke via Facebook  
 
Ad. 4 borgermøde 
FU foreslår planlægningsmøde med AAK og bygherre en aften i uge 43 (tirsdag eller torsdag). 
Borgermøde foreslåes en hverdagsaften i uge 45 eller 46. Mødet kan evt. holdes i sognegården.  
 
Ad. 5 svar på referat fra Aarhus Kommune 
Anders oplæser referat fra møde med Aarhus Kommune d. 27.09.2019. Referatet har fremhævet de væsentlig 
punkter fra mødet og meget sandfærdig. FU vil gerne opfordre der laves en udvidelse af procesplanen der 
detaljeret og transparent. Der opfordres til at der foretages en workshop, hvor Kommune, borgere og 
bygherre kan drøfte forskellige aspekter. FU vil gerne facilitere til en gennemskuelig proces og fastholde de 
principper der er i Helhedsplanen. 
FU er blevet enig om at godkende referatet fra mødet. Dog vil FU vil overfor AAK præcise helhedsplanen 
herunder å-beskyttelseslinien på 150 m. og være en indsigelse mod ansøgning af 30 m. å-beskyttelseslinien. 
Desuden vil Miljøstyrelsen blive kontaktet. 
 
Evt.  
Stier  
Inddragelse af TMG v. Thomas Vestergaard og Mårslet Skole 


