Bestyrelsesmøde 18. januar 2022
on line
kl. 19.00 - 21.45

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 8/12 2021
-

Referat af 8.december er godkendt.

2. Siden sidst/bordet rundt
-

-

-

Byrådet vil i foråret 2022 gå i gang med at kigge på modeller, der skal
finansiere skolernes brug af selvejende idrætsanlæg. Kultur og Borgerservice
og Børn og Unge anmodes om i fællesskab at lave en vurdering til at øge
skolernes køb/brug. Modeller forelægges forligspartierne.
FU følger kommunens arbejde med temaplanerne og afventer en
konkretisering.Et borgermøde har været afholdtmed deltagelse af
embedsmænd fra Aarhus Kommune.
Der kommer en del henvendelser fra journalister. Henvendelserne drøftes i
FU løbende
Henvendelse fra ingeniør med interesse for Tiny Houses. Poul arbejder med
sagen

3. Flagalle status, Poul
-

Lars P og Poul har udarbejdet en tekst til offentliggørelse på Facebook,
hjemmeside og i Maarslet Avis. Teksten vedrører søgning efter
personer/foreninger, der vil varetage opgaven med Flagalleen. FU vil på
kommende repræsentantskabsmøde fremlægge forslag om en stigning af det
beløb, opsættere vil modtage for varetagelse af opgaven. Det er FU oplyst, at
der er tilstrækkeligt med flag og stænger til rådighed.

4. Formøde mellem FU og Grundejerforeningen Mustrupvej om cykelsti, afholdt i
december. Jens og Finn
-

Jens og Finn har endnu engang holdt møde med Grundejerforeningen
Mustrupvej med en opfordring til at komme i en god dialog med Aarhus
Kommune om placering af den kommende cykelsti, der vil blive en del af et
samlet net af cykelstier i Mårslet.

5. Skolesamarbejde, Pernille.

-

Pernille afventer at kunne holde et møde med Mårslet Skole. FU har besluttet
at rette en henvendelse til skolens ledelse og bestyrelse med henblik på et
møde, hvor en fremtidig samarbejdsplatform kunne udarbejdes. Thorkild
sender stikord til Anders til brug for en skriftlig henvendelse.

6. Forberedelse af repræsentantskabsmøde
-

Repræsentantskabsmødet afholdes tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 i
Multihallen, hvis muligt, ellers i Borgerhuset (Finn). Indkaldelse udsendes
senest 8. februar. Vi skal huske: beretning, budget/regnskab (er modtaget fra
Lars P), dagsorden, valg, annoncering på diverse platforme, drikkevarer
(Thorkild), dirigent (Jens kontakter), revisor (Poul), teknik (Kenneth), FU
mødes 1 time før,nemlig kl. 18.00.

7. Svar til Testrup Højskole på henvendelse jf. mail nov 2021, Anders
-

Anders ringer og skriver til personen bag borgerhenvendelsen.
Kattegatforbindelsen er stadig en forundersøgelse og har som sådan ingen
adressat i forhold til tilbagemelding. Helhedsplanen vil også her ligge til grund
for en borgerinddragelse, hvis og når den måtte komme.

8. Resume af Borgermødet i november 2021. Fælles gennemgang
Punktet udsættes til næste møde. Referat fra borgermødet efterspørges i
offentligheden. Thorkild rundsender det oprindelige referat igen.
9. Eventuelt.
-

-

-

FU har fået en henvendelse om, at indkaldelse til repræsentantskabsmøde
ofte kun kommer til de enkelte foreningers revisorer, da de som regel er
knyttet op på medlemslisten i forbindelse med kontingent. FU skal som
minimum sende indkaldelse til formændene for foreningerne.
Grønt Udvalg deltager i et møde mellem kommunen og diverse relevante
parter omkring cyklisters muligheder for sikkert at krydse Oddervej ved
Hørretvejs udmunding i Oddervej.
Mårslet er tilsyneladende alene om at ansøge om træer i forbindelse med
Giber Ringvej

