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

Til stede:

Jens Maibom
Søren Wichmann Mathiesen
Egon Poulsen
Metin Aydin
Fraværende:
Hans Skou
Peter Hebro
Carl Aage Grossen

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.

2. Konstituering
Jens Maibom blev valgt til f ormandsposten
Søren Wichmann Mathiesen blev valgt til næstf ormandsposten.
Metin Aydin blev valgt til sekretærposten.
Egon Poulsen blev valgt som kassererer.

3. Siden sidst
Repræsentantskabsmødet, der var begrænset f remmøde gr. Corona/Covid19 og mødet havde en
anden f orm end vanligt. Der var f lere sygeaf bud blandt deltagere og arrangører. Der var ingen
modsætningsf yldte diskussioner men intakt spørgelyst og diskussioner.
Det f ungerede f int at invitere nogen ind (Kongelunden m.v.), og det skal vi også gøre f remover når
der er temaer som ligger parallelt med vores arbejde.
Forslaget om restauranten på L.A. Rings Vej er blevet håndteret af Kommunen og de har lyttet til
vores og andres bemærkninger, hvilket har resulteret i et f oreløbigt af slag om placeringen.
Marselisborg Vildskov, Søren og Egon tager til mødet ved Teknik og Miljø d. 6. oktober ,
Fællesrådet vil gerne være vært f or et ef terf ølgende borgermøde i Højbjerg.
Kongelunden – Egon, Søren og Metin deltager i møde 11. november ved sekretariatet f or
Kongelunden.

4. Løbende sager og de næste mange skridt
Fællesrådsseminar 21.10.2020 Egon, Søren, Carl Aage og Metin deltager.
Pop up sager håndteres løbende.
Vi skal opgradere vores kommunikation på de sociale medier (evt. via 8270 Facebooksiden) og
kommunikere direkte med vores egne medlemmer og gøre opmærksom på muligheden f or at tage
sager op med kommunen.

5. Evt.
Skats parkeringsplads benyttes som rasteplads f or udenlandske chauf f ører. Lyseng Allé benyttes
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også til at læsse af f ald på. Søren tager kontakt til Skat.
Bænken på sti f ra Lyseng Allé til Lyseng Idrætscenter er rådnet, Søren f orsøger at f inde rette
vedkommende der vil rydde op / erstatte.

6. Næste møde
3. november 2020 16:30
Ref erent:
Metin Aydin
29.09.2020
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