Fællesrådsmøde d. 11/5 2021 kl. 19.00-21.00

1. Åbent formøde kl 19.00. Brdr. Thybbo, orienterede om Deres forslag til
byudviklingsområde i Mårslet syd. Omkring Bedervej og Nymarksvej mod Vilhelmsborg,
som er indsendt til temaplan for arealudvikling for Aarhus Kommune.
2. Henvendelser siden sidst / aktuelle henvendelser
Repræsentanter fra grundejerforeningen Mustrupvej, vil gerne i forbindelse med fællesrådet gerne med til førstkommende åbne møde
Vi arbejder stadig med vores “protest” mod den foreslåede asfalterede cykelsti ind gennem vores
grundejerforening - vi vil gerne have tilkendegivelser fra Fællesrådet - om I støtter vores holdning
eller ej?! Vi har modtaget mailen d. 3/5, så grundejerforeningen bliver budt til næste åben
formøde.

Sparringsmøde om cykelsti fra Elmosevej og helt ned til Ajstrup Strand d.12/5 2021, med
fællesråd i den sydlige del af Aarhus Kommune. FU er repræsenteret til mødet og
rapportere.
3. Temadrøftelse det blå og det grønne og Byens torv/midte. Fællesrådet arbejder på at få sat
en høring op i august med Aarhus Kommune, planafdeling. Det ønskes at arbejde videre
med et fysisk fremmøde og online Zoom/teams link med live transmittering. På næste
møde drøfter FU et oplæg til dagsorden. Det grønne udvalg vil også repræsenteret.
4. Status på Aarhus kommunes aktiviteter. Oplandsudvalget er kommet med en række
anbefalinger til nye initiativer i oplandet i forhold til samarbejdet med Aarhus kommune,
det kommer til at ligge på kommunes høringsportal. FU informere når de ved mere.
5. Flagalle status. Begge hold på flagallen stopper. Der søges nye til den aktivitet.
6. Mårslet Bladet status. Samme status
7. Evt. FU har besluttet og oprette Facebooksiden Mårslet Fællesråd, som skal være en
formidlingsplatform til borgerne i Mårslet. Siden skal udelukkende være en
formidlingsplatform på et hurtigere medie, hvor FU og underudvalget det grønne udvalg
har mulighed for at videregive info fra andre hurtige medieplatforme og tiltag/aktivitet i
byen. Den er ikke en debatside. Det arbejder FU videre med.

