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Mødedeltagere:  

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

Barbara Dunn (BD), Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret 

Karen Yde (KY), (Stavtrup Fællesråd) 

Jeppe Spure Nielsen (JSN), (Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd) 

Klaus Bendixen (KB), Hasle Fællesråd (afbud) 

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

Emilie Grønbæk Larsen (EGL), Teknik og Miljø, Rådmandssekretariatet 

 

Dagsorden – tirsdag d. 15. marts 2022 
– møde i arbejdsgruppen for fællesrådene: 
1. 

 

Godkendelse af dagsordenen og referat 

2. 

 

Programplanlægning for formandsmøde d. 24/3-22 

3. 

 

Evt.  

 
 
Referat: 
 
Ad 1 

 

Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen og referat blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2 

 

Programplanlægning for formandsmøde d. 24/3-22 

Der blev spurgt til, om rådmanden har forholdt sig til, om han øn-

sker at revidere samarbejdsaftalen. Det blev bekræftet, at rådman-

den har sagt ok til revisionsarbejdet, men at arbejdet i praksis 

endnu ikke er igangsat.  

 

AVJ gjorde opmærksom på, at rådmanden på formandsmødet 

gerne vil hilse på formændene og komme med et kort oplæg. Det 

er herudover op til arbejdsgruppen at fastlægge programmet for 

mødet. BD påpegede, at der optimalt og realistiskset bør afsættes 

45 minutter til rådmanden.  

 

Det blev diskuteret, hvorvidt der på formandsmødet skal afsættes 

tid til en omgang bordet rundt, som tidligere har været en del af 

programmet på formandsmøderne. Der var enighed, om at det vil 

tage for lang tid.  
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Arbejdsgruppen har udsendt en række spørgsmål til fællesrådene 

omkring samarbejdsaftalen. Det blev diskuteret, om de indkom-

mende svar skal sendes ud til alle fællesråd. Det blev aftalt, at KY 

sammenfatter et kort dokument, der opsummerer væsentlige poin-

ter.   

 

Det blev aftalt, at arbejdsgruppen fungerer som værter for mødet, 

og bruger de første 10 minutter til at byde velkommen og fortælle 

om deres arbejde. JSP pointerede, at arbejdsgruppen dermed 

også får mulighed for at sætte ord på deres tanker mens Steen lyt-

ter.  

 

Arbejdsgruppen diskuterede hvilke konkrete temaer, der skal være 

omdrejningspunktet for temadrøftelsen på formandsmødet. Der 

blev enighed om at diskutere følgende punkter:  

 

• Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådene bedre og let-

tere?  

• Hvilke ønsker har I konkret til en revideret samarbejdsaf-

tale?  

 

Temadrøftelserne fortages i 5 små grupper, hvor en repræsentant 

fra arbejdsgruppen agerer mødeleder og referent for hver sin 

gruppe. Gruppen laves på forhånd, og det tilstræbes at skabe 

grupper, hvor forskellige geografiske områder er repræsenteret.  

 

Programmet for formandsmødet blev fastlagt således:  

 

1) Velkomst fra arbejdsgruppen (10 minutter)  

2) Præsentation fra rådmanden (30-45 minutter)  

3) Temadrøftelse (55 minutter) 

4) Afrunding (10 minutter)  

 

Arbejdsdelingen for mødet blev aftalt som følgende:  

 

KY: tovholder på at samle inputs før mødet 

JSN: introduktion og velkomst  

KY: sætter gruppearbejdet i gang  

Alle: tovholder for hver deres gruppe og ansvarlig for at skrive re-

ferat  

MTM står for gruppeinddelingen og andre praktiske forhold forud 

for arrangementet.  

Ad 3 

 

Evt.  
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FL oplever, at folk bruger kontaktoplysningerne fra hjemmesiden til 

at kontakte fællesrådene med irrelevante tilbud. De øvrige møde-

deltagere oplever ikke problemet i samme omfang. 

 

JSN gjorde opmærksom på et arrangement med Arkitektforenin-

gen og Hjerte for Aarhus, der bliver afholdt på Dokken i maj. Ar-

rangementet har til formål at debattere Aarhus Kommunes kom-

mende Politik for Arkitektur og Bykvalitet.  

 

FL spurgt, om fællesrådene i fællesskab skulle tage stilling til JP 

Aarhus’ tilbud om en kronik i avisen. De øvrige mødedeltagere gav 

udtryk for, at fællesrådene individuelt bør beslutte, om de ønsker 

at skrive en kronik for JP.  

 


