Referat fra møde 11 april FU
Tilstede: Jens, Anette, Simon, Søren, Finn, Anders og Poul
Afbud: Troels

1. Formøde med grundejerforeningen Hørretløkken (Emnet er udstykning N for Hørretløkken)
o

Hørretløkken referer fra møde med Aarhus Kommune og formidler deres synpunkter og
overvejelser i forbindelse med udstykning N for Hørretløkken, hvor især trafikale
overvejelser vejer tungt. FU har i den forbindelse gjort opmærksom på Det Grønne Udvalgs
oplæg for stier og vejføringer.

2. Siden sidst
o

FU har haft møde med Mårslet Vandværk omkring drikkevandsbeskyttelse. Mårslet
vandværk har i den forbindelse delt viden om drikkevand og drikkevandsbeskyttelse med
FU, hvor især sprøjtefri tiltag vil være effektive. FU beslutter at arbejde med emnet
sprøjtefrihed og vandbeskyttelse som del af Helhedsplanen.

3. Kommende møder
o

Temamøde om "Grønnere Aarhus og Vand" 6. maj 2019 kl 1600 T&M
1. Finn, Poul, Anette

o

Lokale møder
1. Inddragelse af GF omkring Bedervej er udskudt til begyndelsen af maj. (13. maj).
Finn indkalder til Kildevang.
2. Fire brikker til borgermøde: Letbane, BB vej tilslutning, Sprøjtefrihed,
Cykelforbindelser i Mårslet. Emnerne er udvalgt på baggrund af aktualitet og skal
naturligvis ses og debatteres på baggrund af både helhedsplanen og
udvalgsindstillingerne. Udvalgsindstillingerne opfordrer vi til gennemlæsning af
inden mødet. Vi forudser borgermøde sidst i maj – torsdag d. 23. maj. Poul tager fat
i Mårslet Skole – kl 1900 på dagen. Arbejdsmøde inden FU mødet i maj – Finn
inviterer resten af FU.

4. Søren Riber på åbent formøde kl 1900 (Emnet er Letbanen)
o

SRR gennemgår en lang række anbefalinger til forbedring af Letbanens udstyr og drift.

5. Drøftelse af Christian Chapelles henvendelse om Letbanen samt indspil fra Søren Riber
o

Indarbejdes sammen med andre input i en indstilling til borgermøde i juni, hvorefter det
rettes til Aarhus Kommune

6. Jørgen Halles forslag om fælles anmodning til Aarhus' borgmester (deadline 15. april)

o

Vi takker nej til deltagelse af principielle årsager. Vi ønsker ikke at deltage i den generelle
politiske debat.

7. Nyt fra Mårslet Net
o

Anne arbejder på prototypen – Søren følger processen og opfordrer til præsentation på
borgermødet i maj.

8. Input til Mårslet Bladets lederplads
o

Anders præsenterer ideen om et Borgermøde 23. maj.

o

Poul tilbyder at skrive lederen til juni nummeret.

9. Tak for hjælpen til ildsjæle: Mårslet.Net, dirigent, kasserer mfl.
o

Jens tager den med Troels!

10. Ansøgning om blomsterløg (deadline 3. juni 2019)¨
o

11. Evt.
o

Vi efterlyser i lederen at evt. grundejerforeninger e.l. som har lyst kan melde sig og søge på
byens vegne.

