
Referat  

af  

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD TIRSDAG, DEN 23. FEB. 2020 KL. 19.00 

Mødet blev holdt virtuelt 

Dagsorden 

1 Valg af dirigent 
2 Valg af referent 
3 Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere 
4 Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke 
5 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
6 Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent. 
7 Fremlæggelse af regnskab og budget for Mårsletbladet 
8 Valg til Forretningsudvalget 
9 Indkomne forslag – herunder FU’s forslag til arbejdsområder i det kommende år 

A behandling af indkomne forslag   
B Resume og bemærkninger fra FU’s arbejde med Helhedsplanen 

10 Valg af revisor og revisorsuppleant 
11 Eventuelt 

 

Referat 

1    Valg af dirigent: Carsten Bedsted blev valgt 

2    Valg af referent: Poul H Poulsen blev valgt 

3   Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter  

FU-medlemmer: 

Anders Kjær, Gibernakkerne 

Finn Larsen, Gibernakkerne 

Thorkild Tosti Clausen, Nymarks Alle 2-60 

Poul H Poulsen, Hørretløkken 

Jens Thomsen, Mårsletbønderne  

Søren Pallesen, TMG 

Anette Poulsen. Socialdemokratiet. Nymarks Alle 

 

 

 



Repræsentanter for medlemsforeningerne: 

Anders Sabro, Forening til støtte af Helhedsplanen ifbm. Eskegårdsprojektet 

Hanne Møller, Bedervej 

Inge Pedersen, Mårslet Skole,  

Ivan Dybvad, Venstre, kasserer for Mårsletbadet 

Jan Mikkelsen, Langballe Bylaug 

Kenneth Mansgaard, Frøkjærparken,  

Per Henrik Hansen, Forening til støtte af Helhedsplan ifbm. Eskegårdsprojektet 

Lars P Nielsen, Grundejerforeningen Tandervej,  

Anne Marie Dalsgaard, Egnsarkivet 

Pernille Bechsgaard, Præstegårdsvej 

Søren Rieber, Gibernakkerne 

Svend Andersen, Socialdemokratiet 

Lene Daugaard Bedervej  

Jørgen Jacobsen, Foreningen til støtte af helhedsplan ifbm. Eskegårdsprojekt. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at deltagerne var stemmeberettigede, og at mødet var lovligt 
varslet og indkaldt. 

 

4: Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke 

Anders Kjær:  
FU’s aktiviteter har taget udgangspunkt i opfølgning af Helhedsplanen. 

Der har pga Covid 19 været en opbremsning på aktiviteter. Færre møder, færre åbne 
formøder til de månedlige FU-møder osv. 

Søren Rieber: 
Det Grønne Udvalg har nu 7 faste medlemmer og 2 løst tilknyttede. 

Aktiviteterne har taget udgangspunkt i 3 hovedemner: 

A: Sammenhængende natur. Koordineres med initiativet ”Kulturaksen”, fra Testrup Højskole,          
til Vilhelmsborg og Moesgaard 

B: Østlige grønne kile 

C: Biodiversitet. Udvalget er blevet  kontaktet af kommunen, der har intentioner om, at 50% 
af det areal, der skal græsklippes, skal udlægges til uberørt natur. 



 

5: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskabet viser et underskud på ca 7.700, der stammer fra en investering i FU’s 
hjemmeside, maarslet.net/maarslet.nu. foretaget i 2019, men betalt i 2020. 

6: Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent. 

Budgettet viser en forventet omsætning på 54.800 med uforandret indmeldelsesgebyr og 
kontingent  

7: Fremlæggelse af regnskab og budget for Mårsletbladet 

Regnskabet viser et underskud på 10.000, hvilket hovedsageligt kan tilskrives 
Coronasituationen, der har givet svigtende annonceindtægter  

Underskuddet dækkes af egenkapitalen på ca  150.000 

Budgettet for 2021 vier et underskud på 8600  

08: Valg til Forretningsudvalget 

På valg var 

Anette Poulsen, Finn Larsen, Poul H Poulsen og Simon Axø (genopstiller ikke) 
 Søren Pallesen udtræder. 

Anette Poulsen, Finn Larsen, Poul H Poulsen blev genvalgt. 

Kandidater: 
Pernille Bækgaard.  
Har boet i Mårset i 6 år, Præstegårdsvej 
Ansat i TMG som foreningsudvikler. 
Baggrund i spedition, marketing og kommunikation.  

Kenneth Mansgaard.  
Har boet i Frøkjærparken i 6 år. 
Baggrund i salg og IT. 

Kandidater blev valgt enstemmigt. Deres placering i turnus med genvalg bliver aftalt på den 
førstkommende FU-møde, hvor bestyrelsen konstitueres. 

9: Indkomne forslag – herunder FU’s forslag til arbejdsområder i det kommende år 
A behandling af indkomne forslag   
   Ingen forslag 

B: Fortsat arbejdet indenfor Helhedsplanen.  
Anders: FU appellerer til, at medlemsforeningerne vil bidrage med materiale til hjemmesiden  
Henviste til Årshjulet.  

I forbindelse med kommuneplanrevisionen gør vi embedsværket opmærksom på 
Helhedsplanen for at sikre, at den kan inspirere. 



Spørgsmål fra Per Henrik Hansen: Hvordan kan vi I gøre folk opmærksom på hjemmesiden?  
Facebook, nyhedsbrev osv? 

Anders Kjær: Vi har indtil nu undgået Facebook. Måske kan de nye FU-medlemmer gøre det 
muligt at tage dette skridt. 

10: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Det tilstræbes, at der altid er 2 revisorer og en suppleant. 
Vedtægternes §7: 
Stk. 5. Repræsentantskabet vælger på hvert ordinært repræsentantskabsmøde én revisor 

for en toårig periode og én revisorsuppleant for en etårig periode. 
 

De seneste 4 år har vi ikke fulgt denne procedure. Vi har bare genvalgt de to revisorer, og har 
ikke nogen suppleant. 
Hvis vi genoptager rutinen fra 2015, var Henning Hansen på valg i 2020 og Finn Jacobsen på 
valg i år og blev genvalgt.  
Vi tilstræber at finde en suppleant til næste repræsentantskabsmøde. 
(Tak til Lars P Nielsen, der ud over at have styr på kassererfunktionen også har overblik over 
formalia) 
 
11: Evt 

Debat om Kattegatforbindelsen og en mulige nordlig forbindelsesvej syd for Mårslet. 

FU følger processen med VVM-redegørelse og tager aktion, når den offentlige inddragelse 
starter. 

Anette Poulsen redegjorde for udviklingen omkring kommunens initiativ ”Vildskov”. 
Der er en heftig debat omkring hvor der skal hegnes ind, og hvilke dyr, der evt. skal 
udsættes; kreaturer, shetlandsponyer osv.  
Hørret Skov er i tale som forsøgsområde. Der er ikke truffet endelige beslutninger endnu.  

 

Mårslet 24.02.2021  

Poul H Poulsen 

 


