
Bestyrelsesmøde FU
13. april 2021

Maskinhus Tranbjerggård
kl. 18.00 - 21.00

Referat: TTC(Thorkild)

Afbud: Ingen

1. Henvendelser siden sidst, Mårsletbladet, Kommuneplan, mm.
Ad 1) Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Per Henrik Hansen om
kommunens plan for udstykning omkring Tranbjerggaard. FU afventer kommunens
konkrete indstilling, men udbeder sig aktuel status og materiale. Samtidig opfordrer
FU kommunen til en så tidlig borgerinddragelse som muligt.

2. Åbent formøde kl. 19.00, ca. 20 min.
Ad 2) Gæst er Lars Munk fra Testrup. Lars udtrykte utilfredshed med at et fremlagt
kort på Fællesrådets hjemmeside indeholder en markering af en mulig kommende
stiforbindelse på privat grund mellem Testrup og Mårslet i relation til et muligt
Kulturrute projekt. Utilfredsheden er særligt begrundet i, at der for få år siden har
været afholdt et lokalt møde, hvor der udtrykkeligt blev gjort opmærksom på, at stien
ikke var ønsket i den linieføring som vises på kortet. Derfor undrer det Lars, at kortet
med stien er at forefinde på Fællesrådets hjemmeside. FU gjorde opmærksom på, at
kortet med stien er et oplæg til FU fra bl.a. det grønne udvalg, der indeholder en lang
række ideer og forslag, som FU kan overveje og evt. vælge at arbejde videre med på
senere tidspunkt. Skulle der opstå en konkret anledning til at arbejde videre med
netop ideen om etablering af en sådan sti i forbindelse med en kultur-/og historisk
akse langs Giber Å, vil der naturligvis blive afholdt et møde om dette med de berørte
parter før FU tager endelig beslutning om at gå videre, samt hvilke mulige konkrete
stiforbindelser, der i givet fald kan komme på tale. Det har ikke været FU’s hensigt at
den på kortet viste linieføring skal opfattes som besluttet og sanktioneret af FU. FU
vil drøfte hvorledes kortet kan tilpasses.

3. Planlægning af aktiviteter
Ad 3) På kommende FU-møde vil to temaer blive drøftet. 1. Byens midte og
herunder generelt byudvikling/helhedsplan/centrum/byens
kvaliteter/borgerinddragelse/process. 2. Det blå og det grønne i forening med byens
udvikling. FU ønsker om muligt at indgå i et samarbejde med kommunens
oplands-udvalg i et pilotprojekt.

4. Beslutning om udvalg



Ad 4) Det grønne udvalg videreføres med mandat efter nuværende retningslinjer.
Mandatet afklares/afstemmes ud fra nuværende retningslinjer. I forhold til arbejdet
med byens centrum, kan der blive behov for at etablere endnu et udvalg. Grønt
udvalg og FL har afholdt møde med kommunen om igangsætning af kommunens
ønske om beplantning med blomster af offentligt tilgængelige områder. Sammen
med kommunen har udvalget udpeget områder forskellige steder i Mårslet. FU
ønsker at projektet skal rette henvendelse til tilstødende
grundejere/grundejerforeninger forud for etableringen.

5. Forberedelse til temadrøftelse til næstkommende møde
Ad 5) Drøftet under pkt. 3.

6. Kommunikationsmodel for FU.
Ad 6) Pernille og Kenneth fremlagde bud på strategi for FU´s eksterne
kommunikation, herunder opbygning af hjemmeside, anvendelse af diverse digitale
platforme, sammenknytning til andre platforme mv. FU vedtog at begynde med en
implementering af strategien i et afstemt tempo.Det drøftes løbende hvilke platforme,
i hvilken grad og hvordan platformene skal anvendes. FU’s hjemmeside inddrages i
processen.

7. Evt.
Ad 7) Det grønne udvalg har ligeledes haft møde med kommunen om i alt 5 mulige
tiltag i og omkring Mårslet. Finn fremsender referat til FU og vedlægges dette til



nærværende referat. Se nedenfor (modtaget som billeder på mail)
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