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Teknik og Miljøs nye domicil, ’Blixens’ i Brabrand 
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Mødedeltagere: 

Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 

Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd 

Barbara Dunn (BD), Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret 

Bjarne Bendtsen (BB), Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum  

Poul Louring (PL), Vejlby Risskov Fællesråd 

Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet 

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

 

+ gæst (tidl. bestyr. medlem): Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd  

 

 

Dagsorden: 

Dagsorden - mandag 8. april 2019  
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Bemærkninger til beslutningsreferat af arbejdsgruppemøde  

d. 17. januar og referat af fællesrådsseminaret d. 4. marts 2019 

(rundsendt kort forud for mødet) 

3.  Evaluering af Fællesrådsseminaret d. 4. marts  

(evt. obs-punkter til næste år) 

4. Fokusområder i 2019 for fællesrådenes arbejdsgruppe  

5. Næste møde i arbejdsgruppen 

6. Eventuelt 
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  Flemming Larsen bød velkommen til arbejdsgruppens nye medlem/- 

  suppleant, Bjarne Bendtsen, Hjortshøj. 

Ad 1 Ingen bemærkninger til dagsordenen  

 

Ad 2 Ingen bemærkninger til de fremsendte referater 

 

Ad 3 Evaluering af Fællesrådsseminaret d. 4. marts 
(evt. obs-punkter til næste år)  

Der var tilfredshed med seminaret.  

De valgte temaer/indlæg havde gennemgående været interes-
sante, og det havde denne gang fungeret fint med, at de frem-
mødte frit kunne sætte sig, hvor de havde lyst.    
 
 

Ad 4 Fokusområder i 2019 for fællesrådenes arbejdsgruppe  

 

FL fremkom med et forslag om, at der blev indført en mulighed 

for, at fællesrådene evt. kan ’trække på’ kommunale medarbej-

dere, eks. et antal timer (- eller alternativt ’kan få en særbevilling’ 

til køb af ekstern assistance, til f.eks. grafisk arbejde), hvorved 

fællesrådene bliver bedre ’rustet’ / klædt på til deres samarbejde 

med kommunen. 

 

Som en mulighed (evt. ’penge i spil’) i denne forbindelse nævnte 

LDP det kommende ’Oplandsudvalg’ (et såkaldt §17.4-udvalg, 

der nedsættes for en 1-årig periode fra sommeren 2019), og som 

skal behandle 4 definerede temaer på 6 møder, hvoraf et af te-

maerne er en ’tættere kobling mellem byråd og fællesråd’. Ango 

Winther er formand for udvalget, som Kultur og Borgerservice er 

tovholder for. (De øvrige temaer er: Kommunikationsformen ift. 

oplandsbyerne, Kulturtilbud- og behov i oplandsbyerne, Infra-

strukturen ift. oplandsbyerne samt Aarhus Kommunes medbor-

gerskabspolitik om at styrke lokalsamfundenes rolle). - ’Oplands-

byer’ = ’fritliggende bysamfund’. 

 

Vejharmonisering og fællesrådenes involvering på dette om-

råde blev atter ’bragt på bane’. Der var enighed om, at det ville 

være en god idé at invitere Kim Gulvad Svendsen med til start/-

slutningen af et kommende møde i arbejdsgruppen.  
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Målet med arbejdsgruppens involvering i emnet skulle gerne 

være: 

• at vende vejharmonisering ’til noget mindre problema-

tisk’, 

• at få ’konkrete hjælpeværktøjer på bordet’ (eks. stan-

dardvedtægter), og  

• at formidle samarbejder (eks. mellem flere vejlav). 

 

Desuden nævnte FL arbejdsgruppens mulige involvering i de 

kommende temaplaner ifm. Planstrategien, hvoraf de fem er på 

vej i samlet forhøring: 

 

  
• Arealer til alle boligtyper 
• Omstilling til grøn energi 
• Sammenhæng mellem naturområder 
• Landskabet 
• En grønnere by med mere blåt 

 

Temaerne kunne evt. tages op på tværs af fællesrådene.  

 

Der var enighed i arbejdsgruppen om at rundsende en mail til 

alle fællesråd mhp. at indhente forslag til emner til behandling på 

fællesrådenes årlige møde med Teknik og Miljø i oktober. 

(Denne mail er efterfølgende rundsendt).  

 

På arbejdsgruppens møde i august vil der være mulighed for at 

fastlægge et nærmere program for oktober-mødet.        

 

Ad 5 Næste møde i arbejdsgruppen  

 

Næste møde planlægges afholdt i Blixens mandag d. 26. august. 

(Mødelokale Y3-120 er reserveret).  

 

Ad 6. Evt. 

Flemming udtrykte en stor tak til Arne for hans indsats i regi af 

arbejdsgruppen.  

 

  I forlængelse af mødet besøgte arbejdsgruppen husets øverste etage, 

  ’Roof Top’, og oplevede udsigten over Brabrand og en stor del af Aarhus  

  i det fine vejr.  


