Referat fra FU møde 12. december 2017.
Til stede: Margrethe, Jens, Anette, Finn, Troels, Poul, Simon, Anders
Afbud: Ingen
Alle anførsler herunder med kursiv er referat hørende til aktuelle dagsordenspunkt.
1. Åbent formøde – FU har modtaget henvendelse fra Søren Pallesen, som gerne vil møde os
og høre om FU’s arbejde. Dette er besluttet før møde.
a. Brugsens bestyrelse mødte op til åbent formøde.
b. Brugsens bestyrelse fremlagde tegninger over ønsket ombygning af Brugsen, der nu
fremstår færdigtegnet.
c. Det er en forudsætning for at kunne realisere ombygningen, at Brugsen kan aftale et
”mageskifte” med Aarhus Kommune. Mageskiftet omfatter torveareal, stier dertil
samt tidligere bageri og bankbygning.
d. Brugsen ønskede derfor FU støtte til mageskifte af areal, for at kunne sætte byggeri i
gang.
e. FU vil gerne deltage i møde med Aarhus Kommune og Brugsen, hvor mageskiftet
kan drøftes. Det er en forudsætning for FU’s støtte til mageskiftet, at det skiftede
areal kan indgå i en helhedsorienteret udvikling af området ned mod Hørretvej, hvilket i parentes bemærket afspejler ønsker fremsat af byen ifm. Helhedsplanprocessen.
f. Dette accepteredes af Brugsen, der vil sætte et møde op med FU og Aarhus Kommune.
2. Bordet rundt, kort nyt fra alle
a. Margrethe –mangler referat og årsberetning til ansøgning om støtte. Anders eftersender.
3. Henvendelser siden sidst:
a. Søren Riber om Banedanmarks projekt med mulig ny linjeføring – FU sætter pris på
det fremsendte, og noterer sig at østligste linjeføring ligger i 8310. Derfor kan FU
ikke gå ind i sagen, men følger den.
b. Møder i Tryghedsnetværket, forår 2018 – redaktionen vil deltage.
c. Brev fra Aarhus Kommune om harmonisering af veje (kaster et møde af sig) – FU
vil godt deltage for at dele egne erfaringer med netop privatisering af fællesveje.
d. Referater på Mårslet Net – hvordan og hvornår tager vi fat på hele delen omkring
hjemmeside og sociale medier? – referater og dagsordener sendes som separate dokumenter til Jens, som formidler til webredaktionen.
4. Mårslet Bladet
a. Fortsat drøftelse af layout mm fra sidst. Hvordan håndterer vi henvendelser vedr. nyt
layout? – FU er glade for at Bladet kommer ud i sin nuværende form. FU konstaterer, at der kommer bemærkninger til layoutet, når det bliver mest kulørt og varieret.
Pia Eskildsen om håndtering af sine indlæg i Mårslet Bladet – drøftet. FU ønsker at
lade redaktionen forholde sig til det.
5. Status på udvalgene under Helhedsplanen og deres opstart – drøftet!
a. Kort orientering: Planlægningsmøde med formændene onsdag d. 13. december
b. Praktisk håndtering af indkaldelse af udvalgsmedlemmer, mødelokaler mm
c. Udskudt - Principiel drøftelse af hvordan udvalgene kan bruges/ikke bruges til de
henvendelser FU modtager fra borgere. Kan udvalgene f.eks. inddrages ved praktiske spørgsmål, principielle spørgsmål eller andet? – og i hvilken kapacitet inddrager
vi dem?

6. Drøftelse: Hvordan sætter vi processen omkring udvikling af området ved Stationen i gang?
a. Da emnet er så omfattende kunne vi måske nedsætte en arbejdsgruppe, som kan
komme med en plan til februar mødet? Der er enighed om at nedsætte et udvalg –
Anders, Finn, Anette, arbejder ca. 10/1-10/2-18 og fremlægger herefter for FU.
7. Emner for kommende møder i 2018 – FU foreslår evt. yderligere emner inden møde i januar 2018.
a. Forberedelse til repræsentantskabsmøde på næste FU møde i januar
b. Koordinering med Mårslet Bladets redaktion i januar
c. Nærværende dagsordens punkt 3d samt 6a.
8. Evt.
- Der arbejdes på at sikre genplantning af træer i allé langs Langballevej.

