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Fællesrådene i Aarhus Kommune  

 

 

 

8. april 2021 

 
Teknik og Miljø, Rådhuset  

Onsdag d. 7. april 2021 kl. 15.30 (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 

Anders V. Jørgensen (AVJ), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet 

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

 

Dagsorden – onsdag d. 7. april 2021  
 – møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde (virtuelt) 

d. 26. januar (vedlagt) 

3. Fællesrådsseminar 2021 (ny mulig dato: d. 14. oktober 2021) 

 

Pga. gentagne udsættelser kunne den nuværende udmeldte dato 

(d. 25. maj) evt. benyttes til: 

 

- Online præsentation af det igangværende arbejde med nye  

  temaplaner, den kommende Kommuneplan samt lokalsamfunds- 

  beskrivelser (v/Kommuneplanchef Lars Høeberg) 

  

- Online præsentation af det igangværende arbejde vedr. den nye  

  Politik for arkitektur og bykvalitet (v/Stadsarkitekt Anne Mette 

  Boye) 

 

- Evt. andre emner af særlig interesse for alle fællesråd, der med 

  fordel kunne gennemføres som virtuelle oplæg?  

 

Snak om øvrige aktuelle emner til inddragelse på seminaret i okt.  

 

PS: Mulig gennemførelse af skriftligt valg til arbejdsgruppen? 

 

4. Evt.  

TEKNIK OG MILJØ 

Aarhus Kommune 

Rådmandssekretariatet 

Rådhuset 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

post@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jboj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 18/040670 

Sagsbehandler: 

Jette Bøjesen 
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Referat: 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2 Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde  

(afholdt virtuelt d. 26. januar 2020)  

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 3 Fællesrådsseminar 2021 (ny mulig dato: d. 14. oktober 2021) 

Arbejdsgruppen var indforstået med den nye dato for seminaret i 

oktober og med de foreslåede online præsentationer til udsen-

delse ultimo maj.  

 

Arbejdsgruppen indvilgede i at fortsætte indtil oktober, idet et  

evt. skriftligt valg til arbejdsgruppen ville være meget vanskeligt 

at gennemføre.    

 

Lokalsamfundsbeskrivelser: 

Mange fællesråd har lagt megen energi i udarbejdelsen heraf 

omkring 2017. En mulig revision af lokalsamfundsbeskrivelserne 

(ifm. ny Kommuneplan) blev vendt. (En mere standardiseret ska-

belon blev efterlyst).         

 

I midtbyen er beskrivelserne blevet anvendt ifm. fredeliggørelsen 

af kvarterer.  

 

Arbejdsgruppen gav udtryk for, at lokalsamfundsbeskrivelserne 

skal anvendes som et aktivt værktøj i lokalplanlægningen, hvor-

for de efter arbejdsgruppens mening også bør politisk behandles 

og godkendes. 

 

Ad 4 Evt. 

 

Oplandsudvalget v/FL 

(oplandsbyerne bliver nu beskrevet som ’Den grønne Ring’) 

Udvalget er atter i gang, og dets indstilling til byrådet bliver der-

med et år forsinket.  

Fællesråd inviteres til et afsluttende digitalt møde. 

 

Evt. nyt vedr. Det Grønne Råd v/BD 

Hér afventer man et fysisk møde. Pt. megen debat om vildskov. 

 

Forslag til næste møde:  tirsdag d. 17. august, kl. 15.30-16.30. 
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