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1. Overgang over letbanen 

Letbanen ved langballevænget bliver forceret flere gange dagligt typisk af unge mennesker. FU tager 
initiativ til lave et skilt, da vi mener det er meget vigtigt og ikke kan vente til Aarhus Kommune gør det.  
Ligeledes laver Anders et opslag til Mårslet Bladet samt sender det videre til skolen.    

2. Hjemmeside – status maarslet.nu og maarslet.net 

Anne deltager i mødet. Der har ikke været meget annoncering af siden. Anne anbefaler, at der laves et 
opslag på Mårslet opslagstavle på Facebook til at promovere hjemmesiden. Anette laver et opslag på 
Facebook. 

Anne er i dialog med Hans Ole om at hente alt indhold ned fra den gamle hjemmeside. Så det fremadrettet 
bliver den nye side der kun bliver anvendt. Anne drøfter deadline med Hans Ole – det forventes at lukke 
den gamle side 1. sep. 2020. Det drøftes hvilke dele der skal gemmes og arkiveres. Jens og Finn sætter sig 
sammen og får kigget materialet igennem. Anders giver indspark til Anne, hvad der bør ligge på 
hjemmesiden. 

Der er kommet få henvendelser fra brugere om den nye hjemmeside. Henvendelsen har været vedrørende 
’hurtige’ opslag og ’køb og salg’. Dette er ikke hensigten med hjemmesiden – det er svaret tilbage til disse 
personer. Desuden er der kommet henvendelser vedrørende stier og muligheder for gode gåture i Mårslet, 
Vilhelmsborg og Hørretskov. Anders indkalder Jørgen fra Grønt udvalg til næste møde. Det drøftes om 
kortmaterialet fra Grønt Udvalg lægges på hjemmesiden.  

Det drøftes at alle medlemsforeninger fremgår af hjemmesiden. Det kræver en godkendelse fra hver enkel 
forening. Poul går videre med dette i samarbejde med Lars når der skal sendes kontingent ud. 

3. Opstartsmøde på Obstrupvej 

Mødet blev afviklet godt. Der var 20 deltagere til mødet. De andre grundejerforeninger deltager i det videre 
arbejde med vandudfordringer og støjforhold. Overordnet set har kommunen lavet en god plan, hvor der 
også tages højde for natur skelhegn og afgrænsninger etc. Der er løbende orientering fra kommunen. 

4. Henvendelse til Aarhus Kommune - Carsten Thomsen 

Det foreslås at indkalde Carsten Thomsen til næste møde – til 30 virtuelt møde vedrørende: 

- Asfaltering af midtbyen 
- Cykelsti ved Damgårdstoften 
- Kattegatforbindelsen 

Anders kontakter Carsten. 

 


