Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Rådhuset
d. 14. maj 2020 kl. 14.30 (virtuelt møde via Teams)
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)
Nanna Schneidermann (NS), medl. af Hjortshøj Landsbyforum
Jakob Ljungberg (JL), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet
Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet (referent)

Dagsorden – torsdag d. 14. maj 2020
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde d. 3.
februar

4.

Oplandsudvalget (kort status efter udvalgets første møde vedr.
"Tættere kobling mellem udvalg og fællesråd", mv.)
Evaluering af møde vedr. vejharmonisering d. 26. februar

5.

Udsat fællesrådsseminar (ny dato: d. 21. oktober)

6.

Udsat besøg fra Uganda (ny dato: d. 6. oktober)

7.

Evt.

3.

Referat:
Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2

Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde d. 3.
februar
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
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Ad 3

Oplandsudvalget (kort status efter udvalgets første møde
vedr. "Tættere kobling mellem udvalg og fællesråd", mv.)
FL (eksternt medlem af Oplandsudvalget) berettede fra udvalgets første temamøde afholdt i Lokalcenter Næshøj i Harlev d.
20. februar.
Hertil var repræsentanter fra fællesrådene i Aarhus Kommunes
Opland inviteret til en fælles drøftelse med Oplandsudvalget om,
hvordan man kan styrke koblingen mellem fællesrådene og kommunen. Efter fællesmødet afholdt Oplandsudvalget dets ordinære møde.
Det var et godt og seriøst temamøde, med konstruktive indlæg
og engagerede deltagere.
Der er udbredt enighed om, at fællesrådene skulle spille en mere
synlig rolle i lokalområderne ift. den nuværende.
FL fortalte, at Oplandsudvalget pga. Corona-krisen nu er ’sendt i
dvale’ (som et ikke-essentielt udvalg). Desuden nævnte FL afslutningsvis, at Ango Winther har lovet, at repræsentanter fra
fællesrådene i oplandet ville blive inviteret til et afsluttende
møde.
Der skal gøres opmærksom på den let tilgængelige liste over
kontaktpersoner internt i kommunen, der ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside (under ’fællesråd’).

Ad 4

Evaluering af møde vedr. vejharmonisering d. 26. februar
I arbejdsgruppen var der enighed om, at det havde været et godt
og informativt møde, selvom alle deltagere ikke ’fik det igennem,
som de ønskede sig.
FL fortalte om et vejharmoniseringsprojekt i hans nærområde,
hvor konkrete veje efterfølgende var blevet taget ud af projektet i
denne omgang (omkring Hovmarken, Lystrup).

Ad 5

Udsat fællesrådsseminar (ny dato: d. 21. oktober)
Da seminaret blev udsat d. 10. marts, var der allerede tilmeldt
ca. 70 repræsentanter fra fællesrådene.
Det tidligere udsendte program for fællesrådsseminaret blev kort
vendt, og da det var ret ’tæt pakket’, både før og efter spisepausen, blev det foreslået, at 1-2 af dagsordenspunkterne med fordel kunne flyttes til det årlige MTM-møde, som nu foreslås afholdt i slutningen af november. (JB undersøger mulige ledige datoer i Blixens, Brabrand).
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Det blev aftalt at ’genbesøge’ programmet på arbejdsgruppens
møde medio august.
JB fremsender forslag til opdateret dagsorden for seminar i oktober og MTM-møde i november.
PS:
KB er ikke på valg i 2020, da han blev genvalgt i 2019.
(For god ordens skyld rettes hans anciennitet dog til 7 år).
Ad 6

Udsat besøg fra Uganda (ny dato: d. 6. oktober)
Grundet Corona-krisen er besøget af 2 repræsentanter fra KANEGO, Uganda (mangeårig NGO-organisation) samt formand
for Hope Danmark blevet fra april til oktober.
Temaet vil være dialog som strategi, og erfaringsudveksling
herom samt fællesrådsarbejde generelt, mellem fællesrådsrepræsentanter i Aarhus kommune og KANENGO fra Uganda.
Flere fællesrådsrepræsentanter har tilmeldt sig arrangementet,
og lokale 420 er reserveret til formålet, kl. 16-17.30.
Det blev aftalt, at JB udarbejder en kort Powerpoint-præsentation
på engelsk til FL vedr. Aarhus Kommunes fællesråd (arbejdstitel:
’Lokalrådsarbejde i et globalt perspektiv’).

Ad 7

Evt.
JB foreslår et par mulige datoer for det næste arbejdsgruppemøde medio august. (+ evt. virtuelt møde medio juni?)
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