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Teknik og Miljø, Rådhuset  

Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 15:30 (virtuelt møde via Teams) 

 

Mødedeltagere: 

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

Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd (afbud) 

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. 27. oktober 2020  
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde (virtuelt) 

d. 1. september (vedlagt) 

3. Oplandsudvalget (evt. seneste nyt fra Flemming)  

4. Det Grønne Råd, Aarhus Kommune (evt. seneste nyt fra Barbara) 

5.  Henvendelse fra Christiansbjerg Fællesråd (evt. opfølgning herpå)  

6. Aflyst fællesrådsseminar (evt. ny dato til foråret)  

7. Aflyst MTM-møde (evt. inputs til video-indlæg) 

8. 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. 1. september)  

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 3 Oplandsudvalget (evt. seneste nyt fra Flemming)  
 
FL fortalte kort, at Oplandsudvalget nu er ’løbet i gang igen’, og 
at der i oktober er afholdt møder/workshops i Hjortshøj  
og Tranbjerg om kultur og fritidsliv i oplandet. (Resultaterne er 
endnu ikke blevet bearbejdet).  
 
Desuden informerede FL om, at der i regi af Oplandsudvalget er 
udsendt 20.000 spørgeskemaer til borgere i Oplandet, og at der 
indtil videre er modtaget ca. 4-5.000 besvarelser. Målet med 
spørgeskemaerne er at afdække borgernes kendskab til bl.a. 
fællesråd og forskellige kommunale kommunikationskanaler.  
FL udtrykte dog undren over manglende involvering i udformning 
af spørgeskemaet, og at udsendelsen var sket uden forudgå-
ende orientering af Oplandsudvalget.   
 
Arbejdsgruppens øvrige medlemmer tilsluttede sig FL’s udsagn 
og gav udtryk for, at tidlig inddragelse af alle parter er meget vig-
tig. 

FL nævnte desuden et forestående debatmøde d. 28.10. i Mår-
slet om udviklingsplaner for de sydlige oplandsbyer, hvortil bl.a. 
Rådmand Bünyamin Simsek, Oplandsudvalg, Bæredygtigheds-
udvalg, stadsarkitekt og fællesråd er inviteret.  
Debatmødet er et privat initiativ v/Mette Bruun, Bruunsbo Byud-
vikling. (Rådmanden, FL og BD deltager).     
 

Ad 4 Det Grønne Råd, Aarhus Kommune(seneste nyt fra Barbara) 

 

BD fortalte, at hun endnu ikke havde haft lejlighed til at deltage i 

et møde, idet det seneste møde (d. 21. okt.) var blevet aflyst 

pga. Corona.  

 

BD nævnte Det Grønne Råds forslag til øget biodiversitet og ind-

satser såsom ’rewilding’ i bl.a. Marselisborg Skovene. Desuden 

fortalte hun om Det Grønne Råds ’begrønningstiltag’, eks. ’2.000 

planteløg’, hvor der er mulighed for at søge tilskud til lokale pro-

jekter (deadline: ultimo nov.). Som et eksempel på tidligere tiltag 

fortalte BD, at Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd havde 

fået tilskud på 5.000 kr. til blomsterkasser. 

 

FL nævnte, at han tidligere havde oplevet at få afslag til et spæn-

dende projekt med inddragelse af både børn og ældre. Begrun-

delsen var, at fællesrådet havde opnået tilskud tre år tidligere. 
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Dette faktum burde anføres i ansøgningsbetingelserne for at 

undgå spildt arbejde.    

 

Ad 5 Henvendelse fra Christiansbjerg Fællesråd (evt. opfølgning 

herpå) 

 

Fællesrådets henvendelse omhandler problematikken, hvor  

investorer/projektudviklere henvender sig uopfordret til borgere 

med opfordring til at sælge deres hjem.  

Problemstillingen opleves nu adskillige steder i Aarhus, hvorfor 

der er et stort ønske om (og behov for) tidlig dialog/borgerinddra-

gelse, så borgerne føler sig inddraget og hørt.  

  

Som aftalt på arbejdsgruppens seneste møde havde FL formule-

ret et tekstudkast til belysning af borgernes rettigheder mv. Ar-

bejdsgruppens medlemmer lovede at kommentere udkastet. 

 

Det blev slutteligt aftalt, at emnet tages op (evt. et separat punkt) 

på formødet til Fællesrådenes næste seminar i foråret 2021, og 

at tekstudkast evt. udsendes forud herfor med anmodning om 

kommentering.  

 

Desuden vil JB høre Teknik og Miljø kommunikationsafdeling om 

muligheder for etablering af et diskussionsforum (en ’kommuni-

kationsplatform’) på Aarhus Kommunes hjemmeside.         

 

Ad 6 

 

Aflyst fællesrådsseminar (evt. ny dato til foråret)  

 

Pga. Covid-19 blev det nødvendigt at aflyse det udsatte Fælles-

rådsseminar d. 21. oktober. 

 

Fællesrådenes arbejdsgruppe fortsætter uændret, indtil det plan-

lagte valg til arbejdsgruppen kan afholdes ifm. seminaret i foråret 

2021.  

Ad 7 Aflyst MTM-møde (evt. inputs til video-indlæg)  

 

Det årlige møde i Blixens planlagt til d. 17. november aflyses.  

 
Som et ’plaster på såret’ overfor fællesrådene optages de plan-

lagte indlæg v/Økonomichef Michael Johansson (om økonomi) 
og Anlægschef Trine Buus Karlsen (om mobilitetsområdet), og 
de bliver gjort tilgængelige via fællesrådenes hjemmeside om-
kring d. 17. november. 
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Ad. 8 Evt. 

 

Forslag til dato for næste møde: 

 

Tirsdag d. 26. januar 2021.  

 

 

 


