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Aarhus Rådhus d. 14. august 2018 kl. 15.00 (vær 426) 

 

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 

Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent) 

 

 

 
Dagsorden: 

Dagsorden 14. august 2018 
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

1. Bemærkninger til dagsordenen 
 

2. Bemærkninger til referat af mødet den 24. april 2018 
 

3.  Planlægning/forberedelse af deltagelse af kontaktpersonerne for 
fællesrådene i arbejdsgruppens næste møde den 19. september 
2018 
 

4. Overvejelser om emner og invitation af oplægsholdere til  
MTM-mødet den 9. oktober 
 

5. Næste møde i arbejdsgruppen 
 

6. Foreløbige idéer til program for næste års seminar i marts 
 

7. Eventuelt 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Ledelsessekretariatet 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuset 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

post@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jboj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 18/040670- 

Sagsbehandler: 

Jette Bøjesen 
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Referat: 

 

Ad 1 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

Ad 2 Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt. 

 

Ad 3 • Arbejdsgruppens næste møde d. 19. september, kl. 15-16: 
Som tidligere aftalt inviteres de fem øvrige hovedkontaktperso-
ner til at deltage i arbejdsgruppens næste møde d. 19. sept. 
De indbudte kontaktpersoner bliver alle bedt om at bidrage med 
en kort status på deres oplevelser af samarbejdet med fællesrå-
dene siden seminaret i foråret.  
 
Forud for mødet rundsender FL en opfordring til alle fællesråd til 
at fremkomme med erfaringer med kontakt til kontaktpersonerne 
i de forskellige magistratsafdelinger, der kan bidrage til at udvikle 
samarbejdet. FL’s mail vedlægges invitationen.       
         
Kontaktpersonerne i de øvrige magistratsafdelinger er:Borgme-
sterens Afdl.: Tine Holm Mathiasen 
Sociale Forhold og Beskæftigelse: Briutta Nielsen Pilegaard 
Sundhed og Omsorg: Henriette Andersen 
Kultur og Borgerservice: Maibritt Møller 
Børn og Unge: Pia Bønning. 
 
Mødet planlægges afholdt på ovennævnte dato, forudsat at 
mindst 3 af de 5 magistratsafdelinger er repræsenteret. 
 

• Pga. udlandsrejse er AN forhindret i at deltage d. 19. sep.  

Ad 4 Til MTM-mødet på Bautavej d. 9. oktober inviteres MTM’s nye  

direktør Henrik Seiding til at bidrage med hans refleksioner og vi-

sioner. Desuden inviteres Michael Johansson til at præsentere 

budgettet for 2019, og Mobilitetsafdelingen inviteres til at præ-

sentere en status på de hidtil gennemførte områdemøder/rund-

ture til fællesrådene. 

I øvrigt var der stor tilfredshed med workshop-formatet fra sidste 

års møde, som ønskes gentaget – denne gang dog kun med  

mulighed for at deltage i 2 af de 4 udbudte workshops, formentlig 

med flg. overskrifter: 

- Renovering/kloakseparering (inkl. gode eksempler på 

anlæg/tiltag i den forbindelse)  

v/Aarhus Vand 

- ’Harmonisering’ (privatisering) af veje v/… 

- Status på Planarbejdet (planstrategi mv.) v/Planafdel. 

- Status på Støjhandlingsplanen v/…. 
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Ad 5 Arbejdsgruppens møde i oktober blev fastsat til:  

Tirsdag d. 23. oktober, kl. 15.30 
 
På mødet tages endelig stilling til, om der skønnes at være be-
hov for at indkalde alle formænd til et ’årligt formandsmøde’, 
som i givet fald planlægges afholdt ultimo november). 

 

Ad 6 Der var enighed om, at formatet for sidste års seminar var godt 

og ønskes gentaget. 

 

Desuden var der enighed om, at den lange tidshorisont gør det 

svært allerede nu at komme med konkrete idéer til seminaret i 

marts 2019. 

 

Mødedeltagerne holder øje med dagspressen og ’lægger hove-

derne i blød’. - Det er vigtigt med emner af generel interesse. 

 

(Nævnt blev dog en præsentation-/evaluering af samarbejdet 

med kontaktpersoner samt behovet for ny-/udbygning på skole-

området i kommunen).      

Ad 7 Eventuelt:  
 
FL roste kommunens nye hjemmeside, som er både overskuelig 
og indholdsrig. (Han savnede dog den hidtidige information om 
forsikringsforhold!) 
 
BD nævnte både gode og mindre heldige eksempler på indkal-
delse ifm. nabohøringer i Midtbyen.  
LDP lovede at bringe sagen videre til rette vedkommende. 
 
Slutteligt blev det nævnt, at man i dagspressen havde hørt tale 
om en ’fællesrådspulje’. Umiddelbart mente arbejdsgruppen, at 
en generel forhøjelse af tilskud til de enkelte fællesråd var at fo-
retrække frem for en ’fællesrådspulje’.  

 


