Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Rådhuset
d. 2. december 2019 kl. 16.00 (vær. 420)
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 (afbud)
Hanne Storvang (HS), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet
Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet (referent)
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TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Rådmandssekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C

Dagsorden:

Telefon: 89 40 20 00

Dagsorden - mandag 2. december 2019
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jboj@aarhus.dk
www.aarhus.dk

1.

Vejharmonisering/private fællesveje – Møde mellem
Kim Gulvad Svendsen og de berørte fællesråd

2.

Dagsorden til Formandsmødet d. 20. jan. 2020, kl. 19-21
(i Rådhusets receptionslokale)

3.

Indledende overvejelser vedr. dagsorden til Fællesrådsseminaret
d. 16. marts 2020

4.

Evt.

Referat:
Ad 1

Vejharmonisering / private fællesveje – Møde mellem
Kim Gulvad Svendsen og de berørte fællesråd
HS videregiver FL’s notat til Kim Gulvad Svendsen.
FL understreger, at kun de fællesråd, hvor der er udmeldt vejharmonisering, inviteres til mødet.
Kim Gulvad Svenden vender snarest tilbage med en mulig dato
for mødet.

Sag: 18/040670
Sagsbehandler:
Jette Bøjesen
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Ad 2

Dagsorden til Formandsmødet d. 20. jan. 2020, kl. 19-21
Formænd informeres om, at der (kun) serveres kaffe/kage ifm.
arrangementet (’obs’ på sukkerfrie snacks).
FL har talt med Ango Winther, som gerne medvirker på formandsmødet med et indlæg om Oplandsudvalget. Herved kan
AW modtage feedback direkte fra formændene.
(Oplandsudvalgets kommissorium udsendes med invitationen).
BD fortalte, at hun havde været indkaldt til indledende møde ifm.
udarbejdelse af ny politik for arkitektur og bykvalitet.
BD berettede om forbedrede procedurer samt om øget/forbedret
dialog med borgerne.
FL foreslog et punkt omkring en mulig ændring af arbejdsgruppens status til en egentlig bestyrelse, hvilket kunne styrke fællesrådenes mandat ift. byråd og udvalg – et signal om en væsentlig
samarbejdspartner i lokalområderne.
Det blev besluttet, at rollen som ordstyrer fordeles ml. arbejdsgruppens medlemmer (iht. nedenstående).
Som konklusion på mødet forventes dagsordenen at se således
ud:
1.) Oplandsudvalget – Oplandsudvalgets formand, Ango
Winther inviteres til at præsentere Oplandsudvalget og
fællesrådenes rolle i relation til udvalget. (Ordstyrer: BB).
- Hvilken indflydelse/afsmittende virkning kan Oplandsudvalget få for Aarhus’ (øvrige) fællesråd og omvendt?
2.) Politik for arkitektur og bykvalitet – Orientering om proces og nuværende stade – evt. oplæg ved Specialkonsulent Karina Svanborg/Stadsarkitekt Stephen Willacy.
- Hvordan bliver fællesrådene inddraget heri?
(Ordstyrer: BD).
3.) Arbejdsgruppens mandat ift. byråd, udvalg og kommunen (- evt. etablering af en bestyrelse i stedet)
(Ordstyrer: FL).
4.) Erfaringsudveksling – ’bordet rundt’, hvor alle formænd
kan bidrage med vigtige emner.
En mulighed for gensidig erfaringsudveksling vedr. med
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lokale events, respons fra kommunen, rekruttering, forslag til borgeraktiviteter, osv. (– naturligvis emner af almen interesse). (Ordstyrer: KB).
5.) Evt.

Ad 3

Indledende overvejelser vedr. dagsorden til Fællesrådsseminaret d. 16. marts 2020
Emner vil formentlig ’give sig selv’ efter formandsmødet.

Ad 4

Evt.
Næste møde blev fastsat til mandag d. 3. februar, kl. 15-16.
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