
FU møde Mårslet Fællesråd d. 09.06.2020 via Teams 

Deltagere Anders Kjær                   Jens Thomsen               Anette Poulsen              
Simon Axø (afbud)        Poul Poulsen (afbud)   Finn Larsen 
Thorkild Tosti Clausen  Søren Pallesen 

1. Åbent formøde  ingen registreret  
2. Henvendelser/ 
aktuelle hændelser 

A. Årets Bernhard 
Anne Marie Dalsgaard fra Egnsarkivet er blevet indstillet fra FU til Årets Bernhard for sit store 
arbejde. Anne Marie fik desværre ikke prisen. 
 

B. Boligbyggeri ved Hørretløkkevej og Jelshøjvej 
Der er kommet mail fra Aarhus Kommune vedrørende den kommende udstykning. Dette 
fremgår af følgende link: 
https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-
lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/2020/maj/forslag-til-lokalplan-nr-1094/ 
Høring indtil 17. juni 2020. 
Informationen vil fremgå af hjemmesiden. 

C. Arbejder ved Vilhelmsborg  
Aarhus Kommune er ved at anlægge folde ved det gamle sø-leje ved Vilhelmsborg. Desuden 
udbedres arealer, der kan bruges som ophold. Den gamle sti langs søen tager skade af 
mountainbike – Aarhus kommune kommer givetvis med en nedlukning af stilen.   

D. Mail til Simsek og Letbanen  
Anders har skrevet til Aarhus Kommune (Simsek og Letbanen) omkring krydspunkter ved 
letbanen ift. sammenbinding af stiforbindelser i Mårslet. Anders har kun fået en bekræftelse på 
at de har modtaget mailen.  

3. Igangværende A. Følgegruppe for Eskegården  
Finn påpeger, at Aarhus Kommune og bygherre bør fremlægge alle alternative 
tilkørselsforslag for alle tilstødende områder og byen. Aktuelt arbejder bygherre med tilkørsel 
via den glemte vej. Finn fremhæver, vigtigheden af at Aarhus Kommune lytter til alle naboer 
og ikke kun dem der indgår i følgegruppen (konkret tænkes særligt på at inddrage beboerne 
på Bedervej). FU arbejder for at der fremlægges overvejelser for alle mulige vejføringer. 
Tilsvarende er det vigtigt, at man offentligt fremlægger kommunens svar på borgernes 
spørgsmål - og dette skal ske førend kommunen fremlægger forslag til udstykningen. 
Finn tager kontakt til Maria fra Aarhus Kommune for hvordan kommunen vil sikre 
formidlingen af alternative veje, samt en revideret tidsplan herunder hvornår byen kan 
forvente svar på de mere end 105 spørgsmål der er kommet byen. 

B. Ny mappestruktur og mulighed for fælles mail  
Thorkild og Anders har arbejdet på en mappestruktur og at samle dokumenter. Tanken er at 
der både er tidligere og fremtidigt materiale. 
Thorkild og Anders forslår at hvert medlem opretter en FU mailadresse. 
Navn.maarsletfu@gmail.com. Dette oprettes på næste møde i august.  
Jens, Finn og Thorkild sætter sig sammen i juni og kigger på indholdet fra den gamle 
hjemmeside. 

4. Planlægge 
inddragelse ifm. 
aktiviteter i FU regi  
 

Vi aftaler, at Anders indkalder Jørgen til møde mellem FU og det grønne udvalg til fysisk møde 
til august. Temadrøftelsen omkring Byens midte og generationernes Mårslet udskydes og i 
stedet tages temadrøftelse om det grønne og blå Mårslet. 
 

5. Aftale særskilt 
statusmøde med 
Mårslet Bladet 

Finn og Anders aftaler et møde Ivan m.fl. ift. status.  
 

6. Evt.  
 


