
Referat af FU-møde d. 14.09.2021 

1. Bordet rundt og henvendelser siden sidst  
2. Åbent formøde 
a) Lene Birk Sørensen 
b) Carsten Bedsted Pedersen 
3. Borgermødet om kommunens temaplaner og herunder det Blå og det Grønne - evaluering af teknik og 
metode 
4. Forberedelse af kommende borgermøde om byens centrum, planlægning og udvikling 
5. Børn og unge, fritid og skole - møde med skolebestyrelsen og fællesplanlægning for muligt samarbejde 
6. Flagalleen, som mangler overdragelse til nye familier 
7. Status på BB vejen, navngivning og åbning 
8. Orientering om møder, Det Grønne Udvalg 
9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Anette Poulsen  

Pernille Bechsgaard Fast 

Anders Kjær 

Kenneth Mansgaard 

Finn Larsen 

Poul Poulsen (Ref) 

 

1  

Anders er blevet interviewet af Per Henrik Hansen til Mårslet Avis i forbindelse med høringssvaret fra FU til 

planerne om udstykning nord for byen mellem Letbanen, Jelshøjvej og Hørretvej.  

Der er aftalt et møde med Mathilde ? Jyske Medier i forbindelse med et initiativ til et abonnementsbaseret 

nyhedsbrev for lokalområderne.  

2  

Lene Birk Sørensen og Michael Schlütter, repræsenterende beboerne i området mellem Tandervej, 

Lindegårdsvej og Åbakken. 

En investor har henvendt sig og vist interesse i opkøb af ejendomme med henblik på etablering af et 

boligprojekt. 

LBS og MS mener, at en større sammenhængende bebyggelse vil være ødelæggende for Mårslets 

landsbypræg. De frygter, at kommunen i en kommende sagsbehandling af et evt. projekt vil vægte 

hensynet til fortætning i områderne omkring Letbanestationerne højt, og give køb på Helhedsplanens 

ønske om bevarelse af landsbypræget og samspillet mellem de tidstypiske enkeltbygninger. 

FU har i lighed med beboerne i området stor interesse i at få belyst fakta, og vil bede om agtindsigt hos 

kommunen. 



Carsten Bedsted Pedersen gjorde opmærksom på, at FU ved at viderebringe illustrationsmateriale, hvor 

”den nordlige ringvej er indtegnet” forvirrer begreberne. Lægmand kan ikke forventes at kunne skelne 

mellem kortmateriale fra kommunen eller FU ved et borgermøde. Kommunen har ikke indtegnet vejen på 

deres kortmateriale. 

Anders medgav, at CBP havde en pointe.  

CBP opfordrede FU til at overveje, om det er muligt at lodde stemningen i byen til den ret massive 

udbygning af byen, der bliver resultatet af de nye udbygningsplaner oven i de allerede planlagte 

udstykninger nord og vest for byen. 

Det blev drøftet, på hvilken måde en meningsanalyse evt. kunne gennemføres.    

 

3 +4 

Anette: Teknikken fungerede ok, men for fremtiden bør embedsmændene fra kommune deltage fysisk. 

FU vil på snarligt særskilt møde evaluere det afholdte møde og bruge erfaringerne i planlægningen af det 

kommende borgermøde om byens centrum, planlægning og udvikling. 

Anders og Finn har mulighed for at få assistance vedrørende planlægningen fra en prof/kapacitet på 

området.  

5 

Enighed om, at Pernilles oplæg vedr foreningsidræt, der er et samarbejde mellem TMG og Mårslet Skole, 

var blevet meget vel modtaget på inspirationsmødet med borgmesteren.  

Der er stor interesse fra skolen for at benytte tilbuddet om idræt i skoletiden. 

Pernille undersøger mulighederne for at udbygge samarbejdet med skolen til også at omfatte en tættere 

dialog med FU. 

6 

Flagalleen 

De familier, der har varetage opgaven, har bedt os om at finde afløsere.  

Vi averterer på Facebook, Maarslet.nu og i Mårsletbladet. 

7 

Kommunen har efterlyst navneforslag.  

FU har indsendt de lokalt indsamlede forslag og har fået en kvittering for modtagelsen. 

8 

Finn refererede fra et møde med Letbanens ledelse om bedre og mere sikre krydsninger ved Mårslet 

Station. 

Der planlægges en workshop, hvor alle sikkerhedsforhold kan drøftes. Både kort- og langsigtede løsninger 

tager udgangspunkt i Helhedsplanen mht problemstillinger og forslag om infrastrukturved Mårslet Station. 

9 

Ingen emner 

    


