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Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Barbara Dunn (Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret)
Poul Louring (Vejlby Risskov Fællesråd)
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)

Dagsorden:

Dagsorden 24. april 2018
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Velkommen til Barbara Dunn og Poul Louring som nye medlemmer i arbejdsgruppen

2.

Bemærkninger til dagsorden

3.

Bemærkninger til referat fra sidste møde den 24. april (referat
vedhæftet)

4.

Evaluering af fællesrådsseminaret den 6. marts.
Hvad var godt, og hvad var mindre godt?

5.

Opfølgning og den videre dialog med kontaktpersoner i Aarhus
Kommunes magistratsafdelinger

6.

Opgaver i arbejdsgruppen i det kommende år

7.

Næste møde i arbejdsgruppen

8.

Eventuelt
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Referat:
Ad 1

FL bød velkommen til Barbara Dunn og Poul Louring.
Det blev understreget over for de nyvalgte, at styreformen på
møderne er meget uformelle. FL har påtaget sig rollen som en
slags ’formand’ og ordstyrer, men det står enhver anden frit for at
overtage dette ’hverv’.
Fællesrådene og Aarhus Kommune kan bruge arbejdsgruppen til
sparring. Desuden arrangeres et årligt Fællesrådsseminar om
foråret og et informationsmøde for fællesrådene om Teknik og
Miljøs opgaveområder om efteråret.

Ad 2

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 3

Referat fra 24. januar 2017 blev godkendt.
Kommentarer til krav til vedtægter i punkt 3:
LDP forklarede, at en konkret sag med et nyt fællesråd under
oprettelse har medført, at Aarhus Kommune fremover vil kvalitetssikre nye fællesråds vedtægter med større nidkærhed, så der
ikke opstår unødvendig splid og misforståelser hos de borgere,
som har påtaget sig opgaven med at danne et lokalt fællesråd.
Desuden er det vigtigt med en udførlig og dækkende medlemsliste.

Ad 4

Der var enighed om, at der var en god stemning til seminaret 6.
marts og en fin balance mellem indlæg og efterfølgende snak.
Der var ikke nær så mange emner på programmet som sidste år,
hvilket gav bedre tid til diskussioner. Der var ingen kommentarer
til samarbejdsaftalen, men den har også tidligere været til bred
forhandling i fællesrådene.
I Center for Byens Anvendelse har man udtrykt ønske om, at de
gerne vil have en invitation til seminaret for relevante medarbejdere (Måske kunne de komme og give en status over igangværende anlægsmøder med fællesrådene på MTM-mødet til oktober).
Ideen med at lade kontaktpersonerne for fællesrådene komme
med indlæg var vellykket, og der var stor søgning til bordene,
hvor man efterfølgende kunne få en snak med disse.

8. maj 2018
Side 2 af 3

Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune
24. april 2018

Kontaktpersonerne talte fra hjertet, og virkede derfor overbevisende. Til næste seminar vil en evaluering med kontaktpersonerne komme på som dagsorden til fællesrådsseminaret.
En erfaring fra seminaret må være, at der ikke skal være for
mange emner/indlæg. (De politiske emner/oplæg var bedre i år
end sidste år. Mere målrettet fællesrådene).
Ad 5

Kontaktpersonerne i Aarhus Kommune inviteres med til et møde
i arbejdsgruppen 1 gang om året + til et årligt formandsmøde og
seminar.

Ad 6

I efteråret 2018 afholdes et møde for formændene for fællesrådene og et møde i oktober med MTM (Lisbeth finder en dato, så
den kan blive meldt ud snarest til fællesrådene).

Ad 7

LI finder en dato for næste møde inden sommerferien.
+ en dato til et møde 2. uge i september.

Ad 8

Eventuelt:
•
•

Arbejdsgruppen blev orienteret om, at LI afløses pr. 1.
juni af Jette Bøjesen, der kommer tilbage i sin gamle stilling og overtager arbejdet med fællesrådene.
LDP spurgte til invitationen til fællesrådene fra Sager der
Samler i marts vedr. et møde, der skulle være med til at
kortlægge gode kræfter i lokalsamfundene. Henvendelsen fik en lidt blandet modtagelse hos fællesrådene. Kun
3 fællesråd deltog. Uheldigvis lå mødet meget tæt på
fællesrådsseminaret, men derudover opfatter Aarhus
Kommune det som en god ting, at der også bliver holdt
arrangementer på tværs af fællesråd og andre organisationer.
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