Referat fra FU møde, Mårslet Fællesråd. 10. oktober 2017.
Tilstede: Jens, Poul, Anders – Margrethe og Finn deltog på møder med Aarhus Kommune samme
aften. Afbud: Troels, Simon, Anette
Til åbent formøde mødte Mårslet Bladet redaktion op. Vi drøftede indholdet i de kommende numre
af bladet og aftle at mødes 9. januar 2018 til et nyt fælles planlægningsmøde.
1. Siden sidst: Vi pusler med en ide om hævede flader på vejene, hvor stier/skoleveje krydser,
specifikt på Præstegårdsvej og Jelshøjvej.
Dertil drøftes fremdriften i kommuneplanprocessen
2. Fordeling af kommende møder: Jens tager imod den daglige post og tager lige kontakt til
Carsten omkring hvordan vi får ting på nettet.
Der er ikke pt forudset deltagelse i kommunale møder – vi forventere ikke at kommentere på
høringen af en fritids- og sportpolitik, som pt er i høring.
3. Ansøgere til udvalgene. Der er kommet ca.fire til udvalget plus de medlemmer fra Stilauget, som
gerne ville. Der er kommet tre ansøgninger til Byens afgræsning, vhilker er for lidt. Vi holder
processen åben helt frem til udvalgenes første møde. Vi meddeler udvalgsstart, så snart formænd
og udvalg er klar. Anders tager initiativ til en snak med formændene op til opstart. FU medlemmer
kan deltage i opstartsmøde for at sikre sammenhæng med Helhedsplan. Samspillet mellem FU og
udvalg præciseres: Anders laver en skriftlig fremstilling som godkendes af FU og derefter sendes i
Mårslet Bladet, så den er alment kendt som grundlag for den videre proces med udvalgene.
4. udskydes til nsæte møde i FU
5. Foreløbige ideer: Kunne et borgermøde, hvor kommunen, centerforeningen, FU mfl. som parter
kan tale ind i en fælles proces omkring den stationsnære byudvikling. Det centrale er timing og
facilitering, så der bevares en klar sammenhæng med Helhedslanen.
6. Jens og Anders deler sekretæropgaven, så Anders tager møder og referater, mens Jens tager
den daglige post og netdelen. Vi sætter ideer om udvikling af Mårslet.net på stand by indtil der er
en ny sekretær til at drive processen.
7. Vi vil gerne drøfte fællesrådets økonomi på førstkommende møde. Vi beder Margrethe gå til
Lars Peter. Dertil det udskudte omkring sammenhængs bestyrelse/aktiviteter. Vi skal huske at
drøfte og udfærdige ansøgning til kommunen om støtte til FU drift, så det lander rigtigt.
8. Evt.

