Referat af FU møde d. tirsdag 12.juni 2018
Deltagelse: Søren, Finn, Annette, Anders, Lene og Jørn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

formøde
Godkendelse af referat fra sidst
Opfølgning på seneste møde med Aarhus Kommune
Godkendelse af artikel til Bladet og foreningerne
Drøftelse af forslag til tilkørsel ved Bedervej
Struktur til workshop mandag d. 18.06
Hvad ser vi i FU som de bedste løsninger for udstykning Nord Mårslet i henhold til
tilkørsel ved Obstrupvej?
8. Evt.
Ad. 1 formøde
Lene og Jørn deltagere i formødet.
Lene er her i privat anliggende vedrørende tilkørsel til nordlige del af Mårslet til Beder
Bering vejen.
Anders redegør for processen omkring forløbet om samarbejde med Aarhus Kommune.
FU har møde/workshop i næste uge med Aarhus Kommune, hvordan forskellige løsninger
vil blive drøftet. Det forventet en folkedebat i Mårslet omkring dette emne.
Jørn vil gerne drøfte indholdet på Workshoppen i næste uge. Signe skal sende en plan for
workshoppen for afvikles mandag d. 18.6. Det forventes at man starter sammen og
derefter tre grupper der er tematiseret. Herefter er der fælles opfølgning. Der forventes 20
deltagere fra FU og de to udvalg til workshoppen.
Jørn har ganske kort fremlagt hovedpunkter for arbejdet i stiudvalget. Når udvalgets
arbejde står færdigt vil det endeligt blive fremlagt for FU.
Ad. 2 Godkendelse af referat fra sidst
Referatet er godkendt
Ad. 3 Opfølgning på seneste møde med Aarhus Kommune
Anders har sendt mails til Signe Aarhus Kommune og Pia Vogelius og rykket for
dagsorden for processen til workshoppen.
Ad. 4. Godkendelse af artikel til Bladet og foreningerne
Artiklen godkendes. Artiklen sendes til Ole så den også bliver lagt på MårsletNet. Desuden
sender Anders til medlemsforeninger i FU.
Ad. 5. Drøftelse af forslag til tilkørsel ved Bedervej
FU ønsker ikke at underskrive udkastet fra Brdr. Thybo. Men anbefaler, at forslaget bliver
inddraget i lokal offentlig høring og der afventes indstillingen fra de forskellig udvalg.
Ad. 6. Struktur til workshop mandag d. 18.06
Anders har redegjort for en drøftelse med Signe for rammerne for workshoppen og rykker
hende igen imorgen.
Ad. 7. Hvad ser vi i FU som de bedste løsninger for udstykning Nord Mårslet i henhold til
tilkørsel ved Obstrupvej?
FU er blevet enige om at Aarhus Kommune på workshoppen skal redegøre for
argumenterne for forskellige mulige tilslutninger, som så kan løftes videre til byen.

Ad. 8. Evt.
Annette foreslår, at Aarhus Vand inddrages processen ift. vandafledningen omkring
Mårslet i forbindelse med udstykning Nord for Mårslet og mulig til tilkørsel til Beder-Bering
vejen. Dette er der opbakning til. FU forsøger, at tage et orienteringsmøde med Aarhus
Vand i forbindelse FU møde, hvor vi kommer omkring Aarhus Kommunes planer for
vandbeskyttelse og afledning samt reservoir for Mårslet.
Jens har drøftet en ‘kultursti’ langs Giber Å med lodsejerne omkring med Testrup. Der er
ikke interesse for stier, da det giver mange hundeluftere der lader hundene render løse.
Der ansøgt 300.000 kr. til kunsteksperimentarium 2018, der er ansøgt om en kulturakse
fra Testrup til Mosgaard. Såfremt der ikke bevilliges penge arbejder FU videre med ideen.
(se vedlagt ansøgning)
Med henblik på stærkt ønske fra Testrup om at sænke Beder Bering vejen, bakkes op af
FU og FU arbejder for at få ønsket gjort gældende i Beder Bering vej processen.

