Bestyrelsesmøde FU
22. marts 2022
Mårslet Multihal
kl. 19.00 - 21.30

1. Konstituering
Anders fortsætter som formand, Jens som næstformand,
Thorkild som sekretær
2. Orientering om møde med Mårsletbladet
FU har deltaget i et møde indkaldt af Ivan Dybvad om
Mårsletbladet. FU bruger bladet for lidt. FU anerkender behovet
for bladets eksistens. FU opfordres også til at anvende
hjemmeside og Facebook noget mere, herunder en
kalenderdel. Hans Petersen står for bladets lederudarbejdelse,
men opfordrer til at tilsende ham emner. FU opfordres også til,
at kommunale planlagte initiativer kan offentliggøres lokalt. FU
sender en tak til Ivan for initiativet. Thorkild finder link til Giber
Ringvejs arbejde med stisystemer og sender det til Kenneth.
FU sender besked til foreningerne om at tilbagesende
oplysninger om “mærkedage”, så der kan sammensættes en
årskalender for Mårslet. FU varetager opgaven med
koordineringerne.
3. Henvendelse til FU vedrørende lokalplan ved Obstrupvej
FU har fået en henvendelse fra en borger, som spørger til
overholdelse af lokalplansbestemmelser omkring den nye
udstykning på Obstrupvej vedrørende den oprindelige grønne
beplantning. FU opfordrer borgeren og kommunen til at være i
dialog om overholdelse/ikke overholdelse af lokalplan.
4. Emner til forårets arbejde og opdatering af årshjul
Emner og årshjul fastlægges på mødet i april. Et af emnerne
skal være, hvorledes FU kan være på forkant med fremtidige

kommunale, lokale tiltag. FU har ikke fået nogen henvendelser
vedr. opsætning og nedtagning af flagallé. Er crowd-funding en
model, som FU skal gå ind i. Hvorledes kan byens midte og
Mårslet fx udvikle sig, herunder også udbygning af lokale
arbejdspladser. Hvorledes oparbejder vi et godt samarbejde
med de lokale foreninger, herunder skolen.
Poul sender mailadresser på foreningsmedlemmer til Kenneth.
5. Orientering om henvendelse fra Aarhus Kommune
Finn sender henvendelsen til de øvrige FU-medlemmer.
6. Evt.
Thorkild foreslår at adskille arbejdet i det grønne udvalg fra
arbejdet med de trafikale forhold. Kommissoriet drøftes på
næste møde i april.
Henvendelse fra borger om hastighedsregulering i forhold til
40km-zone. Kenneth svarer borger, da prøveperioden ikke er
afsluttet.
Henvendelse fra borger om cykelsti fra Bedervej til Mårslet
Byvej er ikke på kommunens liste over snarlige tiltag, men en
sti er en del af FU’s ønsker til et sammenhængende stisystem.
Finn deltager i formandsmødet vedr. fællesråd torsdag d. 24/3.
Referat fra borgermøde i november lægges på hjemmeside
sammen med FU’s vurdering af mødets udkomme i forhold til
deltagerantal. Hvordan kan tilbagemeldingerne indgå i et
fremtidigt forløb?
pbv, Thorkild

