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Oplæg: orienteringsmødet på Marselisborg Gymnasium 26/9/11
     "I ly af mørket" kunne have været en dækkende beskrivelse af Marselisborg Gymnasiums bygge-
planer indtil nu. 
      Det har været meget vanskeligt at få informationer for os som naboer/medlemmer af Grundejerfor-
eningen Marselis. Vi har bedt om at få konkurrencematerialet tilsendt i sin helhed, men vi har kun fået 
brudstykker efter flere henvendelser. Referater fra bestyrelsesmøder har ikke været synlige på 
hjemmesiden siden 12. jan. 2011 til trods for, at der har været afholdt flere møder siden. Vi må nøjes 
med referater af de 6-8 møder, der har været afholdt årligt i årene 2007-2010, selv om vedtægternes 
§12 stk. 6 siger, at "Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres 
offentligt tilgængelige." 
      En sådan ulovlig adfærd klæder ikke gymnasiet. Desuden skaber den mistro og mistillid - ikke den 
bedste start på noget, vi burde være fælles om. Vi har arvet området fra dem, der kom før os. Og vi 
har det til låns fra dem, der følger efter os. Vi skylder begge grupper respekt og omtanke.
Vi vil gerne diskutere følgende emner:
1. Bebyggelsen som helhed og bebyggelsesgraden (max 45 ifgl. Kommuneplan), samt tinglysning af 

max.  elevantal i lighed med Forældreskolen.

2. Multihallen  
- hvad skal den bruges til?  
- projektet uden multihal  
- projektet med multihal, men uden udlejning  
- projektet med multihal, men med udlejning

3. Trafik, parkering og støj  
- trafik og parkering u/multihal  
- trafik og parkering m/multihal uden udlejning  
- trafik og parkering m/multihal med ulejning

4. Landskab og arkitektur 
- beplantning omkring gymnasiet mod alle naboer ( nord, øst, syd og vest) 
- beplantning op ad gymnasiets bygninger  (som universitetet) 
- bevaring af træer

5. Procedure for sagsbehandling  
- vi ønsker at være med i nedenstående faser: 
- modtagelse af konkurrenceforslag  
- valg af vinder 
- igangsætning af lokalplanproces med kommunen  
- forslag til lokalplan  
- høringsrunde

6. Eventuelt

På arbejdsgruppens vegne
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