Referat af
FU møde den 29. september 2020 kl. 16:30

Til stede:
Jens Maibom
Søren Wichmann Mathiesen
Egon Poulsen
Metin Aydin
Peter Hebro
Carl Aage Grossen
Fraværende:
Hans Skou
Udenfor den regulære dagsorden blev Peter budt velkommen og forretningsudvalgets medlemmer
præsenterede sig hver især.

1. Siden sidst – herunder div. projekter
Kongelunden har fået ny konstitueret projektdirektør grundet Trines sygdom. Møde afholdes på
onsdag 9./11.med start i Rådhuset kl. 16:15. Egon, Søren og Metin deltager.
Marselisborg vildskov: Egon og Søren medvirkede i idémøde hvor projektet blev gennemgået.
Hegning, fodring m.v. blev drøftet. Oplægget er at de eksisterende aktiviteter ikke må forringes ved
etablering af vildtskov. Søren rundsender referat.
Tivoli Friheden projektet med koncerthus og lokalplan er blevet behandlet. Infrastruktur er blevet
påpeget som en udfordring.
Restaurant på hjørnet af Rosenvangs Allé og L.A. Rungsvej er blevet behandlet af kommunen. FU
har sendt høringssvar.

2. Anlægsprojekter i området – status jf. tidligere rundsendte
Krydset Dalgas Avenue og Kongevejen er blevet drøftet, vi forventer ikke at der etableres en anden
løsning.
Busholdepladsen på Emiliedalsvej er vedtaget og realiseret.
Højbjerg stisystem ved Lyseng er oplagt at gennemføre sammen med Lys1.
Der mangler cykelsti langs Ny Moesgårdvej. Udfordring med finansiering of afgivelse af jord.
Grumstolsvej fartdæmpning, forventes gennemført i 2021
Bushøjvænget fartdæmpning er gennemført.
Teglbakken fartdæmpning med pukkelpump er vedtaget for 2020
Ændret vejbane/buslomme ved Ringvej Syd er udført.
Cykelsti ved Holme Skole er realiseret med skolevejsmidler.
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Bjødstrupvej ønskes fartdæmpet ved haveforeningen.
Emiliedalsvej er fartdæmpet i 2020.
Provsteparkvej er fartdæmpet i 2020.
Saralyst Allé / Rosenvangs Allé – krydset er udfordret og farligt grundet ringe udsigtsforhold.
Vi inviterer Magnus Vilstrup som er vores kontakt ved kommunens vejafdeling.

3. Fællesråds initiativer 2021
Repræsentantskabsmøde 15. marts kl. 19:00 på Diakonhøjskolen
Møde om særlige initiativer indkaldes i lokalområdet i september - 15. september. (Kongelunden,
Vildskov, anlægsopgaver).

4. Fællesrådsmøde med Teknik & Miljø 17/11-2020
Forventes aflyst.

6. Eventuelt
Næste møde 2. februar kl. 16:30 på Diakonhøjskolen.
Referent:
Metin Aydin
09.11.2020
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