Mårslet 28.02.2019

Formandens beretning 2019

Indledning
Jeg har nu været formand i Frøkærparken i 4 år, og må sige at vi i bestyrelsen efterhånden er kommet ind
en rigtig god arbejdsrutine, hvor opgaverne er fordelt og vi alle 5 ved, hvem som tager sig af hvad. Derfor vil
jeg gerne starte med en stor tak til de 4 herrer, som jeg sidder sammen med i bestyrelsen. Det har igen i år
været en fornøjelse at være i jeres selskab – og frivilligt arbejde skal helst være sjovt for at man gider
fortsætte år efter år.
Når vi nu ser tilbage på året, som er gået ‐ så er det et år, hvor der er sket en del fysiske forandringer i
Frøkærparken, og et år, som nok vil gå over i historien, med en meget varm sommer, hvor den ”eneste”
regnvejrsdag i forsommeren, tilfældigvis lige skulle falde på vores årlige arbejdsdag i Juni.
Jeg vil i min beretning, som jeg har gjort de sidste par år først ridse årets gang op, derefter se på
Frøkærparken ift. Mårslet, derefter på bestyrelsens arbejde i det forgangne år og slutter så med at se lidt
fremad ift de indsatser, vi som bestyrelse har tænkt os at arbejde med i 2020.
Generalforsamling 2018
Der blev også sidste år afholdt generalforsamling den 28.februar med et godt fremmøde. Bestyrelsesåret
2018 startede igen ud med at bestyrelsen konstituerede i samme opstilling som de sidste år: Formand
Kristjan Friis Overgaard, Næstformand Kasper Præstegaard, Kasserer Jonas Rask, Referent Finn Jacobsen og
Ansvarlig for fællesarealerne Mikkel Kristensen. Kontaktinfo mv kan altid findes på vores hjemmeside:
Frøkærparken.dk
Forårsrundgangen
Vi afholdte den årlige Forårsrundgang den 11.april 2018, hvor vi som altid var en tur rundt i hele
Frøkærparken for at inspicere veje, kloakdæksler, stier, fællesarealer, træer mm. Efter forårsrundganen
aftalte vi evt. ekstraydelser med vores gartner i foråret, og planlagde de vedligeholdelsesopgaver, som
skulle laves på sommerens arbejdsdag. Overordnet må vi sige at vores områder er i nogenlunde stand og at
vi faktisk skal være ret glade for det fantastiske område som vi har. Et område som nu bliver endnu bedre
ift. de tiltag, som vi allerede har lavet i det forgangne år og de tiltag som vi tænker fremadrettet. Mere
følger om dette senere.
Store legedag
Den 25. maj afholdte vi igen vores ”store legedag”, hvor børn og voksne mødtes på det grønne område for
at lege i nogle timer og hygge sig sammen – i år skuttede vi af med at grille på det grønne område og brede
tæpperne ud. Igen var der god opbakning og har allerede dette planlagt som en årlig tilbagevendende
begivenhed i maj måned – og igen med grill som afslutning.

Arbejdsdagen
Den årlige tilbagevendende arbejdsdag fandt sidste år sted den 10. juni fra kl 10‐13 på en våd dag – I 2017
var arbejdsdagen på året eneste sommerdag, som det var vel passende at det i 2018 skulle være på en
regnvejrsdag. Og igen med deltagelse af mange børn og voksne. På dagen arbejdede de fremødte
medlemmerne med mange opgaver, specielt kantskæring af stier og buske tog tid. Dagen blev som de
sidste par år afsluttet med en pølse og en øl/vand og slik til ungerne, som tak for hjælpen. Denne gang pga
regnvejret i Jørgens carport.
Sommeren
Sommeren var sidste år ekstrarolig, da varmen jo virkelig kom og blev i mange dage. Dette gjorde at
græsset næsten ikke groede, men tværtimod blev helt gul og sveden. Derfor havde vi ikke de store
problemer med langt græs, men da regnen kom i august efterfulgt at et par solskinsdage, så kom græsset
igen, og græsklipningen kom lidt i efterslæb. Vi har pt en aftale med OK‐Nygaard om græsklipning og denne
udløber 31.12.2019, hvor vi skal ud og indhente nye priser på driften de næste 3 år.
Træfældning og beskæringer
Igen har vi haft TopKap ude og fælde en del træer, denne gang omkring kælkebakken og hele buskadset
ved stien i det sydøstlige hjørne af Frøkærparken. Der mangler stadig lidt fældning af et kirsebærtræ, som
yderligere stubfræsning og udlægning af muld og græssåning, hvilket sker her i det tidlige forår 2019.
Opdatering af legepladser og petanquebanen
Som en del af de ting vi præsenterede til sidste generalforsamling ,så har vi i slutningen af 2018 fået lavet 2
områder, så der er kommet faldsand som underlag under gyngestativ i den ene lomme, samt nyt
fliseunderlag under borde, og en opretning af kanter og nyt stenmel på petanquebanen. Dette arbejde
fortsætter i 2019 med grillplads ved boldbanen og ny sti langs med banen, samt indkøb af nye bordsæt mv.
Hallloween
For 5. gang afholdt vi vores Halloween søndag den 27. oktober, som er et af de arrangementer, som nu er
en tilbagevendende tradition. Bestyrelsen stod som sidste for at arrangere dagen, og igen i år var der meget
stor opbakning til dette. Dejligt at se at både voksne og børn går op i dagen og kommer udklædt og at vi
efterhånden har fundet en ramme som passer fint til en lidt ”uhyggelig dag”.

Bestyrelsesseminar
Bestyrelsesåret sluttede igen med et bestyrelsesseminar lige i starten af 2019, hvor bestyrelsen drøfter de
store ting, som skal laves i det kommende år. Vi har snakket om flg. tiltag fremadrettet i Frøkærparken:
2019:
‐
‐
‐
‐
‐

Etablering af ny sti langs banen – starter i Marts
Grillplads ved boldbanen – starter i Marts
Nyindkøb til den store legeplads, herunder etablering af Tarzanbane.
Nye bordsæt til lommerne – alle bordsæt placeres på fliseareal fremadrettet.
Opstart af nyt asfalt på boligvejene, startende med de ”mest trængende”.
Mere om asfaltarbejder følger til sidst i beretningen.

Frøkærparken og Mårslet
Letbanen kører nu endelig og det er en glæde at vi igen kan tage toget ind til Aarhus. Dog har der været
nogle vanskeligheder ift. aflyste afgange og mangel på informationer om dette hvilket er ærgerligt.
Vi har som nævnt sidste år fået et bump på Obstrupvej, hvilket har gjort at folk nu tager farten af (eller de
er nødt til at tage farten af) når de kommer susende ind i byen.
Samarbejde med Mårslet Fællesråd
Vi har været godt involveret i Mårslet Fællesråd og deres arbejder med lokalplanlægning i Mårslet ift. stier
og byens udvikling og afgrænsning.
Pt arbejdes der fra kommunens side på en stiforbindelse ned fra vores sti ved Obstrupvej og bagom
fodboldbanerne til skolen og områderne syd for byen, hvilket vil skabe en sikrere skolevej og bedre
forbindelser for gående og cyklende i byen. Hvad de endelige planer bliver er ikke klarlagt endnu, men vi
afventer dette. Vi har overfor Mårslet Fællesråd fremsat flg. ønsker til stier i byen:
1)
2)
3)
4)

Sikker skolevej ifa sti fra Frøkærparken til skolen.
Lys på stien til Tranbjerg
Et nyt krydsningspunkt i vores ende af byen for gående og cyklende.
En ”ringsti” rundt om byen enten som sti eller trampesti i naturen.

Ny udstykning ved Tranbjerggaard
Der arbejdes fra Kommunens side på en ny udstykning Nord for Frøkærparken på den anden side af banen.
Denne har været i offentlig høring i byen og folk har kunnet bidrage til dette. I bestyrelsen har vi pt. ingen
fælles holdning til byudviklingen i byen og nye udstykninger udover at vi fastholder at Mårslet skal være en
landsby og ikke må ”vokse” sammen med Tranbjerg og Storaarhus. Planerne for en forlængelse af vej rundt
om Frøkærparken, som tidligere drøftet har vi kendskab til er med som en fremtidigt kommende mulighed
for trafikafviklingen i Mårslet. Men pt ser det ikke ud til at den er med i lokalplanen for den nye udstykning,
men man kunne tænke sig at der på sigt kommer en nordlig ”ringvej” rundt om byen. Indtil videre ser det
dog ikke ud til at det bliver indenfor de næste par år.

Asfalt på stikvejene
Dette bliver det helt store tema i det kommende år og vi har så småt allerede igangsat undersøgelser ift.
muligheder og begrænsninger ift. nyt asfalt på vores stikveje. Til orientering så er vejene sidst asfalteret
den 19.10.1992 – dvs at det er lidt over 26 år siden at man sidst lagde nyt slidlag på. Vi forventer at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling om dette engang i forsommeren med mulig opstart lige efter
sommerferien. Vi vil holde jer løbende orienteret via facebook og mails.
Dette års fokuspunkter
‐
‐
‐

Påvirke fællesrådet ift ny sti langs banen.
Etablere en ny grillplads ved boldbanen/kælkebakken.
Opstart af naturlegeplads med ”tarzanbane” ved kælkebakken.

‐
‐
‐

Arbejde videre med ønsket om krydsning over banen i vores ende af byen.
Arbejde for at få belysning på stien til Tranbjerg.
Sikre at vi har en sikker skolevej via oplyst sti til skolen.

‐

Indhente tilbud på de første asfaltarbejder til igangsætning efter sommerferien 2019.

Datoer for arrangementer i 2019
‐
‐
‐

Store legedag – lørdag den 25.maj 2019 kl 14 – 22 – afsluttes med fælles grill og hygge
Arbejdsdagen – søndag den 16. juni 2019 kl 10 – 13 – Afsluttes med pølser + øl/vand
Halloween – søndag den 27. oktober 2019 kl 14 – 18 – Udklædning, græskar og uhygge.

Tak for jeres opmærksomhed

Bestyrelsen
Kristjan Friis / Formand

