Arbejdsgruppen under
Fællesrådene i Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Rådhuset
Tirsdag d. 24. august 2021, kl. 16.00, Rådhuset
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. 24. august 2021
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde (virtuelt)
d. 7. april (vedlagt)

3.

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

4.

Udkast til dagsorden vedlagt.
Aktuelle emner af fælles interesse for fællesrådene

5.

Evt.

Referat:
Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2

Godkendelse af referat af seneste arbejdsgruppemøde
(afholdt virtuelt d. 7. april 2020)
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3

Fællesrådsseminar 2021 (ny dato: d. 14. oktober 2021)
Arbejdsgruppen var indforstået med det nye udkast til dagsorden
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for seminaret, dog med flg. forslag til justeringer af overskrifter,
samt et indlæg vedr. infrastruktur (isf. LED-gadebelysning):
Korte oplæg:
• Oplandsudvalget – evaluering af forløb og konklusioner
• De blå/grønne temaplaner v/Kommuneplanchef Lars
Høeberg
• Infrastrukturforliget og betydningen for Aarhus Kommune
v/Trine Buus Karlsen, Chef for Byrum og Mobilitet.
Oplæg ifm. aftenseminar:
Politikerne opfordres til at omtale flg. emner:
• Handletanken for lokalt demokrati
• Temaplan ’Arealer til alle boligtyper’
• Vildskov, fredskov, mv.
De korte oplæg ifm. formødet (kl. 17-18) skal være af maks. 10
min. varighed, og de øvrige indlæg ifm. aftenseminaret (kl. 19 ca. 21.30) skal være af maks. 15 min. varighed, efterfulgt af ca.
10 min. (efter hvert indlæg) til spørgsmål fra tilhørerne.
Desuden besluttede arbejdsgruppen, at en moderator (formentlig
BD) indsamler skriftligt stillede spørgsmål – til indlægsholdernes
besvarelse som afrunding på aftenens program.
Ifm. udsendelse af endeligt program for seminaret medsender JB
en ’reminder’ med links til de to videoindlæg offentliggjort i juni.
Ifm. arrangementet i Rådhushallen opstilles bordene ’i sildeben’
(ligesom i 2019).
Fællesrådenes årlige møde med Teknik og Miljø:
Mhp. at vende tilbage til den normale ’møde-kadence’ besluttede
arbejdsgruppen, at det årlige møde med MTM afholdes næste
gang i oktober/november 2022.
Formandsmøde - med deltagelse af den nye Rådmand for
Teknik og Miljø:
JB har forespurgt internt om reservation af dato til et aftenarrangement (formandsmøde) med deltagelse af den nye rådmand,
gerne ultimo januar 2022.
Næste Fællesrådsseminar:
Planlægges afholdt i marts/april 2023.
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Ad 4

Aktuelle emner af fælles interesse for fællesrådene
Lokalsamfundsbeskrivelser:
Arbejdsgruppen vendte kort lokalsamfundsbeskrivelserne, idet
de gerne så byrådsbehandling heraf indenfor hver 4-årige byrådsperiode, hvorved beskrivelserne ville få en mere forpligtende
karakter.

Ad. 5

Evt.
Forslag til næste mødedato:
Det overlades til den nyvalgte arbejdsgruppe at fastsætte efter
fællesrådsseminaret d. 14. oktober.
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