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Mødedeltagere:
Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd
Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd
Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd
Lone Dannerby Paulsen (LDP), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet
Lisbeth Ingerslev (LI), Teknik og Miljø, Ledelsessekretariatet (referent)

TEKNIK OG MILJØ

Afbud:
Rune Hjortkjær Meldgård (RHM), Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C

Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 20 00
Dagsorden:
1.

Bemærkninger til dagsordenen

2.

Bemærkninger til referat af mødet den 6. april 2017

3.

•
•

Planlægning af indhold til augustmødet for fællesrådenes
formænd.
Overvejelser omkring oktoberseminaret: Måske ’veje og
drift’ som emne.

4.

Næste møde

5.

Eventuelt

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 15/035562-45
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev
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Referat:
Ad 1

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2

Referatet fra mødet i arbejdsgruppen den 6. april 2017 blev
godkendt. Dog bemærkede FL, at det var blevet aftalt, at sammenskrivningen af referatet skulle have været udsendt straks
efter mødet, hvilket på mødetidspunktet (2. maj) endnu ikke
var sket.
Det blev aftalt, at materialet udsendes i uge 18 sammen med
invitation til mødet med fællesrådsformændene og samarbejdsaftalen.

Ad 3

Der behandles 3 punkter til mødet med fællesrådsformændene:
•
•
•

Hvordan kan vi forbedre samarbejdet mellem Kommunen og fællesrådene?
Hvilke ønsker er der til formuleringer og indhold i samarbejdsaftalen mellem Kommunen og fællesrådene?
Forslag til næste faglige seminar(er).

FL laver et forklæde/brev med invitation til mødet med fællesrådsformændene den 29. august kl. 17.00-19.00 med en beskrivelse af, at der lægges op til aktiv deltagelse. Dette udsendes hurtigst muligt. Frist for tilbagemelding til Lisbeth bliver 14.
august, så vi når at få et indtryk af antal deltagere med henblik
på planlægning af mødeform.
Hvis der kommer minimum 15-18 ud af de 29 mulige fællesrådsformænd, bruger vi AN’s forslag fra sidste møde den 6.
april, og introducerer cafemodellen, der kræver en vis deltagervolumen. AL laver strukturen og kommer med et udspil. Hvis
modellen ikke bruges på dette møde, bruges det eventuelt til
næste seminar(er).
LD foreslog, at hun også siger noget om Kommunens syn på
samarbejdet som den anden part i aftalen, hvilket der var enighed om, ville være en god ide.
Eventuelt kan det foreslåede emne til et særskilt fagligt seminar
i efteråret, ’Drift af veje’, gemmes som et punkt til MTMseminaret i oktober-november. Interessen for et særskilt seminar om emnet afklares efter mødet med fællesrådsformændene
(punkt 3). Spørgsmålet er også, hvor mange møder fællesrådene kan overkomme at deltage i.
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Ad 4

Næste møde
Onsdag den 17. august kl. 15.00

Ad 5

Eventuelt - ingen punkter
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