Referat fra FU møde, Mårslet Fællesråd. 14. november 2017.
Tilstede: Poul, Jens, Finn, Anders og Simon
Afbud: Resten af FU
Til åbent formøde: Ingen fremmødt.
1. Økonomi: Der er enighed om at spørge Margrethe om hjælp med ansøgning om tilskud. Anders
skal tage kontakt.
2. Økonomi: Lars P Nielsen varsler at Fællesrådets økonomi ser planmæssigt ud. Vi forventer at
holde budget.
3. Mårslet Bladet: Der er indkommet flere kritiske bemærkninger til Mårslet Bladets nye layout.
Dertil er drøftet om redaktionen skal forstærkes, så der er flere kræfter til at løfte layout og
bearbejdning af indhold. FU er også opmærksomme på, at FU bør løfte anvendelsen af Mårslet
Net, så Bladet og hjemmesiden spiller bedre sammen og understøtter lokal debat.
FU nåede frem til en pakke med forslag, som fremlægges for det øvrige FU på førstkommende
møde:






Vi foreslår at drøfte layout og en mulig åben ”inspirationsproces” sammen med
redaktionsgruppen på møde d. 9. januar, hvor FU og redaktionen mødes for at koordinere
de kommende numre af bladet.
Vi foreslår at inddrage studerende på Testrup Højskole i et samarbejde, der skal munde ud
i flere forslag til nye layouts.
Vi foreslår at de forskellige layout sendes i afstemning i Mårslet Bladet for at få en reaktion
lokalt, som kan støtte beslutning om layout fremadrettet.
Poul vil tage en indledende drøftelse med redaktøren Ole om forslagene.

4. Børn og Unge områdets frasalg af grund i Mårslet: Vi har noteret os at Aarhus Kommune har
valgt at frasælge en grund ved Mårslet nordlige rundkørsel. Grunden var udlagt til
institutionsformål, men er netop besluttet frasolgt som fem separate parceller til alm. parcelhuse.
Der var enighed i FU om at det virkede kortsigtet, når nu samme kommune var ved at godkende
yderligere udstykninger i samme ende af byen. Henvendelse til Aarhus Kommune har ikke kunnet
omgøre beslutningen.
Det bemærkes yderligere at Jens har været til møde med Børn og Unge området omkring
prognoser for udviklingen i antal børn/unge i området. Vi opfatter efter gennemgang prognoser
som baseret på mangelfuldt grundlag. Fremadrettet vil FU begynde at opbygge et samarbejde
også med Børn og Unge området.
I den forbindelse bemærkes det, at FU vil foreslå udvalgsformanden for udvalget ”byens
afgrænsning”, at udvalget udarbejder en fremskrivning af områdets demografi, som ved reelle data
kan understøtte samarbejde med Aarhus Kommune, samt sikre et godt afsæt for udvalget
anbefalinger til FU efterfølgende.
5. Udvalg: Der er tre overordnede emner i drøftelse af udvalgene på mødet.
a) Stiudvalget ser ud til at være fuldt besat og bør sættes i gang.
b) Udvalget til ”byens afgrænsning” har en rimelig størrelse men forsøges suppleret med
yderligere medlemmer, for at sikre en mere balanceret sammensætning.

c) Finn, Poul og Anders vil gerne være med d. 28. januar kl 14:00, ved åbning af ny
stiforbindelser under banedæmningen i den østlige grønne kile.
6. Proces om fortætning nær stationen udsættes til næste møde.

