
Referat 
Af FU-møde d. 08-12-2020 

 

 Til stede fysisk 

 Finn Larsen 
 Jens Thomsen 
 Thorkild 
 Poul (ref) 
  

 Virtuelt 

 Anette 
 Anders  
 Søren 

Dagsorden        

- Henvendelser / siden sidst 
- Opfølgning på møde med Carsten Thomsen / Beder-Beringvejen og anlægsprogram 
- Opfølgning på møde Moesgård og kulturakse. 
- Temaplan Et grønnere Århus og mere blåt 
- Søge tilskud til drift ved Århus kommune 
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 23. februar 2021 
- Åbent formøde kl 19.00 
 

Henvendelser / siden sidst 
Aarhus Kommune har afsat 1 mio afsat til smittedæmpende initiativer via fællesrådene og 
skolerne. 
Vi har ikke modtaget noget endnu. Hvis der kommer forslag, fra borgerne, sender Anette det 
videre. OBS-punkt.  

Henvendelse fra De Blå Spejdere, der ønsker at sætte en tak for opbakningen til kalender i 
Mårsletbladet. OK fra FU. 

Det blev vedtaget at forlænge aftalen med Anne Albrechtsen om administration af 
hjemmesiden. 

Opfølgning på møde med Carsten Thomsen / Beder-Beringvejen og anlægsprogram 
Der er aFholdt møde med Carsten Thomsen. vedr Beder-Bedervejen. 
Der blev af FU og Det Grønne Udvalg præsenteret en række punkter, der tages med i 
anlægsprogrammet. 

”Beder-Beringvej-stiens” linieføring er på plads. Føres ad den eksisterende sti-tracé ned mod 
skolen.  
I skæringen mellem en nye sti og Nymarksvej bliver et areal på ca ¾ tdl. afskåret. Vi får det 



muligvis tilbudt. Forslag om, at vi sætter et stykke i Mårsletbladet og på nettet, hvor borgene 
kan komme med forslag til anvendelsen.  (Godt sted til en vinmark).   

I forbindelse med en drøfteske med kommunen er det nævnt at der er en mulighed at 
etablere forbindelsesvej fra Obstrupvej til nyt boligområde på Tranbjerggårds jord. Vi vil 
gerne se et forslag fra kommunen. Så deler vi den med byens borgere efterfølgende.  

 
Opfølgning på møde Moesgård og kulturakse. 
Der har været afholdt møde med MoMu. Stor imødekommenhed. De kunne sagtens se sig 
selv som del af planerne. Vil gerne mødes i det nye år.   
Moesgaard har allerede kontakt til Naturfredningsforeningen. 

Temaplan Et grønnere Århus og mere blåt 
Miljøstyrelsen har iværksat et inititiativ ”Grønt Danmarkskort”. De enkelte kommuner skal 
udpege områder med eksisterende og potentiel natur. Områderne skal fremgå af et kort i 
kommuneplanen.  
Planen for vort lokalområde følger de naturlige konturer i landskabet. Åen og de øvrige 
vandløb samt de grønne kiler skal friholdes for bebyggelse. 
Anette:  Regeringen har afsat 888 mio til biodiversitet og urørt skov. Måske vi kan komme i 
betragtning.  

Søge tilskud til drift ved Aarhus kommune 
Vi indsender ansøgning med regnskab, budget og årshjul. PHP aftaler med Lars. 

Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 23. februar 2021 
Anders sender årsberetning til Anne og Poul, der sender videre. Søren sender opdateret 
addresseliste rundt.  
Regnskab og Budget klar til d. 12. jan. 
Vi forbereder, at mødet kan fortages virtuelt. Jens reserverer Borgerhuset. FU-
medlemmerne er i Borgerhuset i alle tilfælde. Forslag til Dirigent: Carsten Bedsted. Jens 
kontakter ham. 
 

Flagallé: 23.000 Finn taler med Per Enevoldsen og får oplæg til beretning. 

Formøde:  

Sammenslutningen Gammel Bedervej, Hulvej og Eskegårdsvej ved: 
Jens Christian Kudahl, 
Anders Sabro Sørensen 
Per Henrik Hansen 

har efter det virtuelle borgermøde, hvor resultatet af forarbejdet til lokalplanen for 
Eskegården blevet præsenteret, forfattet et brev til rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og 
Miljø, Aarhus Kommune. 

FU har valgt at sende sine kommentarer til embedsværket.  

Søren laver oplæg til skriv til Mårsletbladet. 

 


