Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Rådhuset
Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 16.00 (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
Anders V. Jørgensen (AVJ), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet
Jette Bøjesen (JB), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet (referent)

Dagsorden – tirsdag d. 1. september 2020
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde (virtuelt)
d. 14. maj (vedlagt)

3.

Oplandsudvalget (seneste nyt vedr. næste møde)

4.

Valg af ny fællesrådsrepræsentant (+ evt. suppleant) til Det
Grønne Råd, Aarhus Kommune (mail vedlagt)

5.

Henvendelse fra Christiansbjerg Fællesråd (mail vedlagt)

6.

Status vedr. udsat fællesrådsseminar (ny dato: d. 21. oktober)

7.

Indledende snak om MTM-møde tirsdag d. 17. november i Blixens

8.

Status vedr. udsat besøg fra Uganda

9.

Evt.

Referat:
Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
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Ad 2

Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde
(afholdt virtuelt d. 14. maj)
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3

Oplandsudvalget (seneste nyt vedr. næste møde)
FL fortalte kort, at Oplandsudvalget nu (efter Corona-pausen) afholder indledende møder i Hjortshøj d. 8. september og i Tranbjerg d. 10. september, hvorefter udvalget efter planen afholder
det næste ordinære møde d. 1. oktober.
De førstkommende møder omhandler en ’Kultur- og fritidsundersøgelse i Oplandet’ – på baggrund af et udkast til rapport fra et
konsulentfirma, som gennemfører en undersøgelse af forholdene
og borgernes oplevelse af tilbud i både Hjortshøj og Tranbjerg.
(De efterfølgende møder i Oplandsudvalget kommer til at omhandle kommunikationsformer og infrastruktur & byudvikling).

Ad 4

Valg af ny fællesrådsrepræsentant (+ evt. suppleant) til
Det Grønne Råd, Aarhus Kommune
Barbara Dunn blev valgt som ny (midlertidig) repræsentant fra
fællesrådene. Samtidig blev det besluttet, at det egentlige valg
finder sted på det forestående Fællesrådsseminar d. 21. oktober,
hvorved andre interesserede også får mulighed for at melde sig.

Ad 5

Henvendelse fra Christiansbjerg Fællesråd
Fællesrådets henvendelse omhandler en ny problematik, hvor
investorer/projektudviklere er begyndt at henvende sig uopfordret til borgere med opfordring til at sælge deres hjem. Ikke
mindst ældre mennesker kan føle sig presset, og derfor efterlyser fællesrådet en mulig fælles udmelding på fællesrådenes
hjemmeside, som man kan henvise til, og hvor borgerne kan
finde yderligere information om, hvad de står overfor, hvad de
kan gøre, og hvilke rettigheder både de og projektudviklere har.
Problemstillingen er efterhånden velkendt adskillige steder i Aarhus, hvorfor der er et stort ønske om (og behov for) tidlig dialog/borgerinddragelse, så borgerne føler sig inddraget og hørt.
Det blev aftalt, at FL formulerer en kort tekst til belysning af problemstillingen. Desuden blev det aftalt, at emnet vendes (evt. et
separat punkt) på formødet til Fællesrådenes seminar d. 21. okt.
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Ad 6

Status vedr. udsat fællesrådsseminar (d. 21. oktober)
Pga. yderligere punkter til behandling på formødet (valg til Det
Grønne Råd og evt. punkt omkring forsøg på investor-opkøb)
blev det aftalt at justere programmet og udsætte et par tidligere
nævnte emner fra aftenprogrammet til MTM-mødet d. 17. november (se nedenfor).
Arbejdsgruppen ønsker om at styrke debatten ifm. politikernes
oplæg, hvorfor programmet skal levne god tid til spørgsmål fra
tilhørerne.
Der blev udtrykt stor interesse for at tilføje et indlæg om Kongelunden (stadion-området, mv.), og det er pt. i proces.

Ad 7

Indledende snak om MTM-møde tirsdag d. 17. november
To punkter fra dagsordenen d. 21. oktober foreslås flyttet til
MTM-mødet (AffaldVarmes indlæg og indlæg om Letbanens 2.
etape).

Ad. 8

Status vedr. udsat besøg fra Uganda
Besøget er blevet udskudt til foråret 2021.

Ad. 9

Evt.
Det blev aftalt at afholde et virtuelt møde inden d. 21. okt. og
(forhåbentlig) et fysisk møde i god tid forud for MTM-mødet i Blixens d. 17. november.
Forslag til datoer:
D. 15.10. og d. 27.10.2020
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