Bestyrelsesmøde FU
8. december 2021
kl. 18.30 - 21.00 i Mårslet Multihal

Dagsorden
1. Siden sidst
Ad 1) - I øjeblikket udarbejdes lokalplan vedr. udstykningsplan i
Mårslet N. Høring forventes medio forår. - Temaplanerne fra
Aarhus Kommune vedtages først i det nyvalgte byråd.
2. Flagalle status, Poul
Ad 2) Der er pt. ingen ansøgere til at overtage opgaven med
Mårslets flagallé. FU appellerer nu gennem diverse medier,
herunder Facebook og hjemmeside, til lokale
foreninger/borgere om opgavens indhold og varetagelse.
3. Moesgård Vildskov, kort referat fra møde, Finn
Ad 3) Vildskov-projekterne er vedtaget af Byrådet, enighed om
2A. Storhøj får deltagelse omkring Hørret Skov.
Borgerinddragelse tilgår. Det er interessant at vide om eller /og
hvordan Sport og Fritid medvirker. (Finn sender kort beskrivelse
om Vildskov-projektet til indsættelse i referatet).
4. Skolesamarbejde, Pernille.
Ad 4) Kontakt til skole og skolebestyrelse om et stabilt
fremadrettet samarbejde. Hvordan kan samarbejdet fx indgå i
skolens planlægning? Århus Kommune søges om
medfinansiering i processen, og FU appellerer til at Århus

Kommune finder en model for, hvordan Børn og Unge og Sport
og Fritid løser opgaven bedst muligt.
5. Referat fra Borgermødet om byens centrum.
Ad 5) Referat fra Borgermødet 24. november kan evt.
indeholde den eneste oplægsholders synspunkter. Finn retter
henvendelse til oplægsholder. Drøftes på næste FU-møde.
Desværre var der afbud fra Stadsarkitekten, så der kun var
plads til den enes oplæg.
6. Forslag om en videre proces om byens centrum. Finn
Ad 6) I forhold til afvikling af fremtidige borgermøder er det
vigtigt, at rammerne fungerer, og dertil vil det være ønskeligt at
professionalisere afviklingen. FU undersøger muligheder herfor.
7. Skrivelse til Kattegat-forbindelsen, forundersøgelse,
vejstøj og tæthed til byerne i 8320.
Ad 7) FU udtaler sig generelt om projekter, der er vedtagne, og
arbejder herefter for at inddrage borgerne under
høringsprocessen. Anders svarer en borger om en konkret
henvendelse. Punktet medtages måske på næste møde.
Referat på bv
Thorkild

