Dagsorden:

FU møde 26.02.2018

Emne:

Forretningsudvalgsmøde

Dato:

26.02.2018, kl. 19.00- 21.30

Sted:

Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade

Forretningsudvalg:

Brian Jonassen
Jens Sejr Jensen
Helle Jensen
Karsten Stær
Lene Staub

Beboerhuset:

-

Aftenskolen:

-

Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg

c/o
Brian Jonassen
Hasselvangen 30
8355 Solbjerg

Afbud:
Cvr-nr.

Referent:

Reg. nr.
Konto nr.

Dagsorden forretningsudvalgsmøde

18837846
5381
0000246823

E-post:
brianjonassen@gmail.com

1. Godkendelse af mødereferat af 29.01.2018
Hjemmeside:
www.Solbjergnu.dk

2. Orientering Solbjerg Aftenskole
- Skal i gang med regnskab 2017
3. Orientering Solbjerg Fritidscenter
4. Orientering Solbjerg NU og Hjemmesiden
5. Ad hoc opgaver
Orienterende
-

Tilskud 2018 Aarhus Kommune tildelt

(Bilag 1.0)

-

Tryghedspartnernetværket opsamling

(Bilag 2.0)

-

Workshop klub frivillig afviklet

(Bilag 3.0)

Beslutning
-

Harmonisering af vejnet
Møde 1.3.2018 – Deltagelse fra SFFU?

(Bilag 4.0)

Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg
-

Fællesrådsseminar
Møde 6.3.2018 – Deltagelse fra SFFU?
Samarbejdsaftale Fællesråd og kommune

(Bilag 5.0)
(Bilag 5.1)

Sager der samler + 3 Fællesråd
Møde 12.3.2018 – Deltagelse fra SFFU?

(Bilag 6.0)

-

Samskab Aarhus – opfølning på henvendelse

(Bilag 7.0)

-

Møde Teknisk Udvalg formand Keld Hvalsø?

(Bilag 8.0)

-

Lions Sankt Hans arrangement

(Bilag 9.0)

-

6. Årshjuls opgaver
-

Indkaldelse til SolbjergNU, repræsentantskabsmøde
Indkaldelse til medlemmer, repræsentantskabsmøde
Forslag fra forretningsudvalget til behandling?

7. Evt.

Med venlig hilsen
Brian Jonassen

Referent:
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Ledelsessekretariatet
Rådhuset, 8100 Aarhus C

Solbjerg Fællesråd
Att.: Brian Jonassen
Hasselvangen 30
8355 Solbjerg

Tilskud til Fællesrådene 2018
Teknik og Miljø har vurderet jeres ansøgning om økonomisk støtte i 2018 og
har på den baggrund tildelt Solbjerg Fællesråd 20.000 kr. Tildelingen af
støtte er givet ud fra en vurdering af aktivitetsniveauet i det forløbne år og
det planlagte aktivitetsniveau i det kommende, herunder navnlig kommunikation, blade/publikationer samt møder og arrangementer. Derudover er indgået en vurdering i forhold til fællesrådets medlemskreds samt områdets befolkningsgrundlag.

22. januar 2018
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TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8100 Aarhus C
Telefon: 51 57 54 95

Beløbet udbetales i 2 rater og vil blive overført til jeres konto i Arbejdernes
Landsbank.
Første rate, svarende til halvdelen af beløbet, vil blive udbetalt
i indeværende måned og anden rate vil blive udbetalt i august 2018.

E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Med venlig hilsen

Sag: 17/050870
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev

Lone Dannerby Paulsen

EAN: 5790000420667

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Mødedatoer i Tryghedspartnernetværket
Nanna Marie Rasmussen <namr@aarhus.dk>
6. december 2017 kl. 15.23
Til: "bedermallingajstrup@gmail.com" <bedermallingajstrup@gmail.com>, "blf@gefiber.dk" <blf@gefiber.dk>, "info@baaf.dk" <info@baaf.dk>, "christiansbjergfaellesraad@gmail.com"
<christiansbjergfaellesraad@gmail.com>, "bithhase@rm.dk" <bithhase@rm.dk>, "je.darre@webspeed.dk" <je.darre@webspeed.dk>, "thkruse4@gmail.com" <thkruse4@gmail.com>,
"molleparkforening@gmail.com" <molleparkforening@gmail.com>, "frederiksbjerg.langenaes@gmail.com" <frederiksbjerg.langenaes@gmail.com>, "trine.grove@gmail.com"
<trine.grove@gmail.com>, "formand@faellesraadet.dk" <formand@faellesraadet.dk>, "adm.fuglebakkenaarhus@gmail.com" <adm.fuglebakkenaarhus@gmail.com>, "TAO@cowi.com"
<TAO@cowi.com>, "jagatho@gmail.com" <jagatho@gmail.com>, "hhmh65@hotmail.com" <hhmh65@hotmail.com>, "post@harlevfr.dk" <post@harlevfr.dk>, "klausbendixen@hotmail.com"
<klausbendixen@hotmail.com>, "erik.vigsoe@stofanet.dk" <erik.vigsoe@stofanet.dk>, "bestyrelse@hjortshoj.dk" <bestyrelse@hjortshoj.dk>, "8530lasu@gmail.com" <8530lasu@gmail.com>,
"cani@stofanet.dk" <cani@stofanet.dk>, "formand@kolthasselager.dk" <formand@kolthasselager.dk>, "larsnielsen1953@hotmail.com" <larsnielsen1953@hotmail.com>,
"laursen.birte@gmail.com" <laursen.birte@gmail.com>, "Fl.l@tdcadsl.dk" <Fl.l@tdcadsl.dk>, "fila@exn.dk" <fila@exn.dk>, "maarsletFU@gmail.com" <maarsletFU@gmail.com>,
"susanne@mausmann.dk" <susanne@mausmann.dk>, "info@ibjensen.dk" <info@ibjensen.dk>, "she@danskeadvokater.dk" <she@danskeadvokater.dk>, "brianjonassen@gmail.com"
<brianjonassen@gmail.com>, "jakob@fna.dk" <jakob@fna.dk>, "gertaars@stofanet.dk" <gertaars@stofanet.dk>, "kebyrialsen@stofanet.dk" <kebyrialsen@stofanet.dk>, "ot.thorup@gmail.com"
<ot.thorup@gmail.com>, "garsl@au.dk" <garsl@au.dk>, "fr@tranbjerg.dk" <fr@tranbjerg.dk>, "thorsten.ericson@gmail.com" <thorsten.ericson@gmail.com>, "edeling@webspeed.dk"
<edeling@webspeed.dk>, "raben-beck@privat.dk" <raben-beck@privat.dk>, "vibbeoglars@mail.dk" <vibbeoglars@mail.dk>, "foto-matic@mail.tele.dk" <foto-matic@mail.tele.dk>,
"poulbschou@gmail.com" <poulbschou@gmail.com>
Cc: Asmund Hejlskov Bertelsen <ahb@aarhus.dk>, Jane Kallestrup <jk@aarhus.dk>
Kære repræsentanter for Fællesråd

Som aftalt fremsendes hermed vinterens og forårets to mødedatoer i Tryghedspartnernetværket:

Torsdag den 1. februar 2018, kl. 18.00-20.00 i lokale 390, Rådhuset.
Torsdag den 31. maj 2018, kl. 18.00-20.00 i Receptionslokalet, Rådhuset.

Dagsordener vil blive eftersendt.

Med venlig hilsen
Nanna Marie Rasmussen
Studentermedhjælper
M +45 41 85 65 95 E namr@aarhus.dk

HR & ORGANISATION

Borgmesterens Afdeling
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000
www.aarhus.dk

Referat fra Tryghedsnetværksmøde, 1. februar 2018
Sted: lokale 390, Aarhus Rådhus
Tidspunkt: 18.00-20.00
Mødedeltagere:
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Trige-Ølsted Fællesråd
Fællesrådet for Møllevang-Fuglebk. - Frydenlund-Charlottenhøj
Solbjerg Fællesråd
Aarhus Ø Fællesråd
Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd
Kolt-Hasselager Fællesråd
Sabro-Fårup Fællesråd
Gellerup Fællesråd
Brabrand-Årslev Fællesråd
Vejlby-Risskov Fællesråd
Hasle Fællesråd
Viby Fællesråd
Østjyllands Politi
Aarhus Kommune

Erfaringer fra netop afholdt borgermøde
Asger Storm Larsen fra Viby Fællesråd fortæller om et godt infomøde, hvor
ca. 300 deltagere fremmødte. Der var i alt fremsendt 13.000 invitationer til
borgere i Viby Fællesråds område. Aarhus Kommune står for fremsendelsen
af invitationerne, som bliver sendt til den ældste i husstandens E-boks. Viby
Fællesråd stod for lokalebookning samt forplejning til de fremmødte borgere
i form af kage og kaffe. Der var lagt informationspjecer samt evalueringsskemaer på alle opstillede stole. Programmet for selve mødet kan ses i vedhæftede fil, hvor evalueringen af mødet ligeledes er tilgængelig. TV2 Østjylland samt Aarhus Stiftstidende dækkede mødet, hvorfor der kom et fint indslag i de lokale nyheder samt en fin artikel i avisen.
TV2 Østjylland: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/30-012018/1930/tirsdag-30-jan-2018-kl-1930?autoplay=1#player)
Aarhus Stiftstidende: https://stiften.dk/aarhus/Stor-interesse-for-moederomnabohjaelp/artikel/497426
Næste borgermøde finder sted i Sabro den 27. februar 2018. Der er lige nu
ledige tider til et borgermøde i marts og i maj, så kontakt namr@aarhus.dk
såfremt I ønsker at afholde et borgermøde i jeres lokalområde. Såfremt der
måtte være ønske om et borgermøde, men programmet for ”Nabohjælp” og
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BORGMESTERENS AFDELING
HR og Jura
Aarhus Kommune

HR og Organisation
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 41 85 65 95
Direkte e-mail:
namr@aarhus.dk
Sagsbehandler:
Nanna Marie Rasmussen

”Sikker handel på nettet” umiddelbart ikke passer til de behov, I måtte have i
jeres lokalområde, er I velkomne til at rette henvendelse med andre forslag.
Gennemgang af Rigspolitiets tryghedsindeks
Idet tryghedsindekset endnu ikke var blevet offentliggjort, blev dette punkt
ikke gennemgået. Der blev i stedet for indgået aftale om, at så snart tryghedsindekset er offentliggjort, fremsendes dette til alle fællesråd.
Gennemgang af kommunikationspakken
Kommunikationspakken, der skal indeholde forskellige oplysninger som fx
indbrudsstatistik i de forskellige områder i Aarhus Kommune, er under udvikling. Der blev til mødet gennemgået forslag til mulige grafer over disse (se
vedhæftet fil). Der kom er gode input til, hvordan informationerne bedst muligt bliver videregivet, således de er brugbare. Af input kom der:
- Der skal fremgå indbyggertal på de enkelte områder, idet der er stor
forskel på indbyggertallene og det derfor kan være vanskeligt at få
en nøjagtigt forståelse af størrelsesforholdene.
- Fokus på hvad tendensen i området er.
- Mere forklaring for baggrund af tallene. Herunder hvornår indbruddene sker og hvad tallene egentlig kan bruges til.
- Graferne skal være mere læsevenlige og deraf mere grafiske. Fx et
billede af hvor mange ud af x-antal huse, der har været udsat for
indbrud.
- Der er en sløring, når man anvender indbyggertallet som en variabel. Det vil være mere nøjagtigt at anvende husstande i stedet for.
- Når der tales om hærværk, hvilken slags hærværk er det så?
Præsentation af Aarhus Kommunes tryghedsapp
Appen kan downloades ved at søge på Aarhus Borgertip. Herunder findes
en underkategori ved navn ”Tryghed”. Klikker man ind på denne, kan man
tippe Aarhus Kommune eller Østjyllands Politi om, hvad man måtte opleve
som utrygt. Fx manglende redningskrans ved Åen eller gentagende generende ”vej”-fester med højt musik, alkohol etc.
Der blev fra forskellige Fællesrådsrepræsentanter gjort opmærksom på, at
appens funktion kan variere. Ved at trygge ”Tip Politiet” oplevede nogle, at
blive sendt videre til politiets hjemmeside, andre at blive bedt om at hente
politiets egen app. Ligeledes oplevede nogle at få respons på deres henvendelse i form af bekræftelse samt information, når fejlen/manglen var udbedret, hvilket andre ikke oplevede.
Næste møde i Tryghedsnetværket
Finder sted 31.maj 2018, kl. 18.00-20.00 i lokale 390 på Aarhus Rådhus.
Der vil forinden mødet blive fremsendt dagsorden.
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Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Fwd: Forespørgsel om afholdelse af borgermøde
Dennis Rohde <drohde87@gmail.com>
Til: Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

21. februar 2018 kl. 15.52

---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Nanna Marie Rasmussen <namr@aarhus.dk>
Dato: 21. februar 2018 kl. 15.07
Emne: Forespørgsel om afholdelse af borgermøde
Til: "drohde87@gmail.com" <drohde87@gmail.com>

Kære Dennis Rohde, repræsentant for Solbjerg Fællesråd
Jeg henvender mig til dig, idet vi igennem vores arbejde med ”Tryg i Aarhus” – herunder dannelsen af Tryghedsnetværket – tilbyder at afholde borgermøder om bl.a.
Nabohjælp/indbrudsforebyggelse i samarbejde med Østjyllands Politi (se tidligere fremsendt materiale).
I arbejdet med dette har vi undersøgt indbrudsstatistikken for de forskellige områder i Aarhus Kommune. Vi har i den forbindelse udarbejdet en top 10 over de områder, der har haft flest
indbrud pr. 1000 indbyggere. På listen over disse fremgår desværre det område, hvori det fællesråd du repræsenterer ligger.
Vi vil derfor blot erindre om muligheden for afholdelse af borgermøde, således vi kan gøre en indsats for at statistikken måske kan se anderledes ud for 2018.
Der er aktuelt ikke planlagt borgermøde i begyndelsen af april og slutningen af maj, hvorfor der er mulighed for, at det kan finde sted her, såfremt det måtte have interesse.

Hvis du ønsker at høre mere om ovenstående, er du meget velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen
Nanna Marie Rasmussen
Studentermedhjælper
M +45 41 85 65 95 E namr@aarhus.dk

HR & ORGANISATION

Borgmesterens Afdeling
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000
www.aarhus.dk

-Dennis Rohde
drohde87@gmail.com
Tlf. 42 53 78 08
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INVITATION
Hermed inviteres repræsentanter fra Solbjergs mange bestyrelser og forretningsudvalg til workshop.

Vi ønsker med denne invitation at sætte fokus på ”Frivilligheden” i vores lokalsamfund Solbjerg.

Hvordan organiserer vi bedst de frivillige kræfter, så ressourcerne udnyttes optimalt?
Hvordan får vi uddelegeret nogle af vores arbejdsopgaver i foreningen?
Hvordan gør vi op med Tordenskjolds soldater?
Er der en forening i lokalsamfundet Solbjerg, der ikke allerede til et bestyrelsesmøde har sat bare ét af
ovenstående spørgsmål på dagsordenen? Vi mener det er noget vi kan være fælles om at belyse.
Derfor har vi inviteret Lasse Pedersen til Solbjerg, som er initiativtageren til ”Klub Frivillig” i IF Skjold
Skævinge, der tilbage i 2012 vandt Kulturministerens Idrætspris for at have udviklet en succesfuld metode til
at tiltrække frivillige til foreninger. Prisen på i alt 100.000 blev uddelt i Kulturministeriet.

Arrangementet er fastlagt til,
Lørdag d. 20.1.2018 kl. 10.00 – 14.00
i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg
Tilmelding til arrangementet,
Senest fredag d. 12.1.2018
Billet printes på www.solbjerg-if.dk/afdelinger/klub-frivillig-foredrag-og-workshop/
Hvor der kan læses mere om arrangementet
Arrangementet er gratis
Vi glæder os til at se vores lokale ildsjæle fra lokalsamfundets bestyrelser til et arrangement med fokus på
frivillighed og en debat om, hvordan vi i Solbjerg kan samarbejde bedre om vores frivillige kræfter.

På vegne af

OG
Samt medlemmerne af netværksgruppen Fællesskab uden grænser

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Vedr. møde den 1. marts 2018 på Bavnehøj skole
MTM-Harmonisering <harmonisering@mtm.aarhus.dk>
2. februar 2018 kl. 14.39
Til: "poulbschou@gmail.com" <poulbschou@gmail.com>, "fr@tranbjerg.dk" <fr@tranbjerg.dk>, "brianjonassen@gmail.com" <brianjonassen@gmail.com>, "she@danskeadvokater.dk"
<she@danskeadvokater.dk>, "maarsletFU@gmail.com" <maarsletFU@gmail.com>, "formand@kolthasselager.dk" <formand@kolthasselager.dk>, "cani@stofanet.dk" <cani@stofanet.dk>,
"post@harlevfr.dk" <post@harlevfr.dk>, "blf@gefiber.dk" <blf@gefiber.dk>, "bedermallingajstrup@gmail.com" <bedermallingajstrup@gmail.com>
Hej Fællesråd, der dækker områder berørt af harmonisering offentliggjort 2018.
Vejnavnene er nu offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside
http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

I tidligere fremsendte brev er der angivet en forkert mailadresse til harmoniring.

Tilmelding til mødet den 1. marts klokken 16 bedes meddelt på adressen
harmonisering@mtm.aarhus.dk

ELLER ved at svare på denne mail.
På gensyn!

Venlig hilsen

Lise Johanne Birnbaum

projektleder, arkitekt maa

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE
Teknik og Miljø - Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Lokale 4.308

4187 2754 ljb@aarhus.dk

Hovednummeret til Center for Byens Anvendelse: +45 8940 4400
Officielle henvendelser pr. e-mail sendes til hovedpostkassen: byensanvendelse@aarhus.dk

CBA Vejdrift
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

4. december 2017
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Kære fællesråd.

TEKNIK OG MILJØ
Byrådet den 22. marts 2017 vedtaget at igangsætte den harmonisering af
veje, som er vedtaget i budgetforlig 2015.
Der er i dag ca. 5.800 vejstrækninger, hvor grundejerne selv står for vedligeholdelse og snerydning af vejen. Fremover skal yderligere 900 veje, som
fortrinsvis betjener de tilstødende grundejere have de samme betingelser.
De skal omklassificeres til private fællesveje.
Vejloven beskriver nøje hvordan dette kan foregå.
Det er Byrådet der bestemmer om en vej skal være offentlig eller privat fællesvej.
Loven siger at Byrådet skal offentliggøre hvilke veje, det påtænker omklassificeret. Først 4 år herefter kan Byrådet træffe den endelige beslutning om at
overdrage vejen. I det mellemliggende tidsrum skal der udarbejdes tilstandsrapporter som belyser vejenes tilstand. Tilstandsrapporterne skal i partshøring hos de berørte grundejere i mindst 8 uger sammen med beslutningen
om at omklassificere.
Da du er medlem af et fællesråd, som repræsenterer et område, hvor der er
veje på listen til offentliggørelse næste år, vil vi gerne se dig til et kort introduktionsmøde på
Bavnehøj Skole, Koltvej 17-19, 8361 Hasselager
torsdag den 1. marts 2018 klokken 16 – 17.
Mødet foregår i bevægelsesrummet – der vil være stole og borde
Hvis du vil vide mere om processen med harmonisering kan du se mere på:
http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje
Med venlig hilsen
Lise Birnbaum
Projektleder

Center for Byens Anvendelse
Aarhus Kommune

CBA Vejdrift
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 44 00
Direkte telefon: 41 87 27 54
Direkte e-mail:
harmonisering@mtm-aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 17/018414-4
Sagsbehandler:
Lise Birnbaum

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Fællesrådsseminar tirsdag den 6. marts - reserver datoen allerede nu
Lisbeth Ingerslev <lii@aarhus.dk>
5. december 2017 kl. 14.42
Til: Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd <bedermallingajstrup@gmail.com>, Borum-Lyngby Fællesråd <blf@gefiber.dk>, Brabrand-Årslev Fællesråd <info@baaf.dk>, Christiansbjerg Fællesråd
<christiansbjergfaellesraad@gmail.com>, "Fællesråd for Midtbyen (Latinerkvarteret og Øgaderne)" <thkruse4@gmail.com>, "Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret
(molleparkforening@gmail.com)" <molleparkforening@gmail.com>, Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs <frederiksbjerg.langenaes@gmail.com>, "Fællesrådet for Møllevang-Fuglebk. Frydenlund-Charlottenhøj (formand@faellesraadet.dk)" <formand@faellesraadet.dk>, Fællesrådet for Aarhus Ø <TAO@cowi.com>, Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum
<bestyrelse@hjortshoj.dk>, Gellerup Fællesråd <hhmh65@hotmail.com>, "Gl. Egå Fællesråd" <jagatho@gmail.com>, Harlev Fællesråd <post@harlevfr.dk>, Hasle Fællesråd
<klausbendixen@hotmail.com>, Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd <cani@stofanet.dk>, Kolt-Hasselager Fællesråd <formand@kolthasselager.dk>, Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd
<laursen.birte@gmail.com>, Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd <fl.l@tdcadsl.dk>, Mårslet Fællesråd <maarsletFU@gmail.com>, Ormslev og Omegns Borgerforening
<susanne@mausmann.dk>, Sabro-Fårup Fællesråd <info@ibjensen.dk>, Skødstrup Fællesråd <she@danskeadvokater.dk>, Solbjerg Fællesråd <brianjonassen@gmail.com>, Spørring
Borgerforening <jakob@fna.dk>, Stavtrup Lokalråd <gertaars@stofanet.dk>, "Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd" <kebyrialsen@stofanet.dk>, Todbjerg-Hårup-Mejlby Fællesråd <garsl@au.dk>,
Tranbjerg Fællesråd <fr@tranbjerg.dk>, Trige-Ølsted Fællesråd <edeling@webspeed.dk>, Vejlby-Risskov Fællesråd <raben-beck@privat.dk>, Viby Fællesråd <vibbeoglars@mail.dk>, Åbyhøj
Fællesråd <poulbschou@gmail.com>
Cc: Lone Dannerby Paulsen <ldp@aarhus.dk>
Kære fællesråd

Lige et par informationer her op til den tilstundende jul.

Fællesrådsseminar – 6. marts 2018
Fællesrådsseminaret afholdes tirsdag d. 6. marts 2018, ca. kl. 17.00 –21.00 i Rådhushallen – så I må gerne allerede nu reservere tidspunktet og orientere jeres medlemmer.
Nærmere information følger i det nye år i god tid før mødet.

Tilskud 2018 – frist for ansøgning 22. december 2017
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Tilskud.aspx

Referat af møde i arbejdsgruppen for fællesrådene den 20. september
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Arbejdsgruppe-2017/15-035562-50-Referat-fra-moede-i-arbejdsgruppen-for-faellesraadene-den-20--september2017-6197086-3.pdf

Link til ansvarsforsikring for fællesrådene
Dette link er blot til orientering for nye og gamle fællesråd (Der er ikke sket ændringer).
Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade på person og ting, som kan opstå i forbindelse med afholdelse af arrangementer inden for fællesrådenes arbejdsområde/virke.
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Arrangoeransvarsforsikring.aspx

God dag til jer alle.

Med venlig hilsen / Best regards
Lisbeth Ingerslev
Sekretær for Stadsarkitekten / PA to the City Architect
Mobil: +45 51 57 54 95

LEDELSESSEKRETARIATET
Teknik og Miljø - Aarhus Kommune
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
DK-8000 Aarhus C

E-mail: post@mtm.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Link til den reviderede og godkendte samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene
Lisbeth Ingerslev <lii@aarhus.dk>
30. januar 2018 kl. 14.20
Til: Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd <bedermallingajstrup@gmail.com>, Borum-Lyngby Fællesråd <blf@gefiber.dk>, Brabrand-Årslev Fællesråd <info@baaf.dk>, Christiansbjerg Fællesråd
<christiansbjergfaellesraad@gmail.com>, "Fællesråd for Midtbyen (Latinerkvarteret og Øgaderne)" <thkruse4@gmail.com>, "Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret
(molleparkforening@gmail.com)" <molleparkforening@gmail.com>, Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs <frederiksbjerg.langenaes@gmail.com>, "Fællesrådet for Møllevang-Fuglebk. Frydenlund-Charlottenhøj (formand@faellesraadet.dk)" <formand@faellesraadet.dk>, Fællesrådet for Aarhus Ø <TAO@cowi.com>, Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum
<bestyrelse@hjortshoj.dk>, Gellerup Fællesråd <hhmh65@hotmail.com>, "Gl. Egå Fællesråd" <jagatho@gmail.com>, Harlev Fællesråd <post@harlevfr.dk>, Hasle Fællesråd
<klausbendixen@hotmail.com>, Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd <cani@stofanet.dk>, Kolt-Hasselager Fællesråd <formand@kolthasselager.dk>, Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd
<laursen.birte@gmail.com>, Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd <fl.l@tdcadsl.dk>, Mårslet Fællesråd <maarsletFU@gmail.com>, Ormslev og Omegns Borgerforening
<susanne@mausmann.dk>, Sabro-Fårup Fællesråd <info@ibjensen.dk>, Skødstrup Fællesråd <she@danskeadvokater.dk>, Solbjerg Fællesråd <brianjonassen@gmail.com>, Spørring
Borgerforening <jakob@fna.dk>, Stavtrup Lokalråd <gertaars@stofanet.dk>, "Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd" <kebyrialsen@stofanet.dk>, Todbjerg-Hårup-Mejlby Fællesråd <garsl@au.dk>,
Tranbjerg Fællesråd <fr@tranbjerg.dk>, Trige-Ølsted Fællesråd <edeling@webspeed.dk>, Vejlby-Risskov Fællesråd <raben-beck@privat.dk>, Viby Fællesråd <vibbeoglars@mail.dk>, Åbyhøj
Fællesråd <poulbschou@gmail.com>
Cc: Lone Dannerby Paulsen <ldp@aarhus.dk>
Kære fællesråd

I får her et link til den reviderede og godkendte samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene.

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Samarbejdsaftaler/Revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf

Et første udkast til samarbejdsaftalen blev forelagt fællesrådene på sidste års fællesrådsseminar, og arbejdsgruppen modtog yderligere input fra fællesrådsformændene på mødet den 29.
august 2017 med temaet: Samarbejde mellem Kommunen og Fællesrådene.

På det kommende fællesrådsseminar – tirsdag den 6. marts kl. 17.15-21.00 i Rådhushallen – vil Flemming Larsen fra arbejdsgruppen bl.a. komme nærmere ind på processen omkring det
endelige resultat af aftalen. Programmet for fællesrådsseminaret vil blive fremsendt i god tid inden mødet – men reserver allerede nu datoen.

Referat fra møde i arbejdsgruppen for fællesrådene den 28. november 2017:

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Arbejdsgruppe-2017/15-035562-57-Referat-fra-moede-den-28--november-2017-i-arbejdsgruppen-for-faellesraadene6420914-38.pdf

God dag til jer alle.

Med venlig hilsen / Best regards
Lisbeth Ingerslev
Sekretær for Stadsarkitekten / PA to the City Architect
Mobil: +45 51 57 54 95

LEDELSESSEKRETARIATET
Teknik og Miljø - Aarhus Kommune
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
DK-8000 Aarhus C

E-mail: post@mtm.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk
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Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene
1. Baggrund

I marts 2017 blev samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og
fællesrådene drøftet på et fællesseminar mellem fællesråd og politikere samt embedsmænd. Efterfølgende har samarbejdsaftalen været mere indgående drøftet blandt formændene for fællesrådene på
et møde i august 2017, hvor det generelle samarbejde mellem fællesrådene og Aarhus Kommune også blev drøftet.
Den reviderede samarbejdsaftale er godkendt af Arbejdsgruppen for
fællesrådene den 28. november 2017 og af Direktørgruppen i Aarhus Kommune den 10. januar 2018.
2. Fællesrådene

Fællesrådene er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer- og borgerforeninger, idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner m.fl.
Fællesrådene er en af hovedaktørerne i opfølgningen på byrådets
mål om borgerinddragelse og medborgerskab.
Fællesrådene er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål,
og fællesrådene kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events
m.v.

TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Kommune

Ledelsessekretariatet
Rådhuset
Postboks Pboks 36
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 51 57 54 95
E-mail:
post@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lii@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 16/024369-7
Sagsbehandler:
Lisbeth Ingerslev

3. Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

Samarbejdet har til formål at styrke medborgerskab og den aktive
inddragelse af lokalsamfundets borgere, foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder m.fl.
Samarbejdet skal sikre, at fællesrådene og de lokale synspunkter
inddrages så tidligt i kommunale plan- og aktivitetsovervejelser, at
der reelt er mulighed for at påvirke beslutningerne.
Samarbejdet indebærer, at fællesrådene respekterer hensynet til
fællesskabets interesser. Samarbejdet skal sikre den gensidige information og bidrage til en åben og respektfuld meningsudveksling.
4. Organisering af samarbejdet mellem Aarhus Kommune og

fællesrådene
I dette afsnit beskrives de generelle rammer for samarbejdet
mellem Aarhus Kommune og fællesrådene.
•

•

•

•

•

De enkelte magistratsafdelinger udpeger en kontaktperson,
som fællesrådene kan benytte som rådgiver vedrørende kanalisering og proces samt procedure i konkrete spørgsmål.
Kontaktpersonen deltager i årlige møder med fællesrådene
og sikrer en orientering af fællesrådene om relevante initiativer og driftsspørgsmål. På områder, hvor borgerinddragelsen
er organiseret f.eks. gennem brugerråd, grønne råd, skoleog institutionsbestyrelser, sikrer kontaktpersonen, at der gives relevant gensidig information.
De enkelte magistratsafdelinger sikrer og offentliggør en årlig
evaluering af samarbejdet mellem den enkelte magistratsafdeling og fællesrådene. Resultatet af evalueringen fremlægges på det årlige seminar med fællesrådene.
De enkelte magistratsafdelinger inviterer fællesrådene til at
deltage i tværgående konferencer, hvor fællesrådenes deltagelse kan være relevant. Magistratsafdelingerne indbyder
fællesrådene til debat og orienteringsmøder om drifts- og udviklingsspørgsmål. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan møderne afholdes for geografisk afgrænsede områder.
Der afholdes et seminar hvert år, hvor samarbejdet mellem
kommunen og fællesrådene drøftes, og hvor fællesrådene
har mulighed for at udveksle ideer og erfaringer. På det årlige
seminar vælges en fælles arbejdsgruppe for fællesrådene.
Herudover kan der arrangeres kurser, møder og konferencer
for fællesrådene om emner af fælles interesse.
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5. Sekretariatsopgaver
Teknik og Miljø fungerer som sekretariat for Aarhus Kommunes
relationer til fællesrådene i almindelighed.
•

•

•

•

Sekretariatet rådgiver fællesrådene vedrørende kanalisering
og proces samt procedure i konkrete spørgsmål, der går på
tværs af den kommunale organisation.
Sekretariatet godkender vedtægterne for fællesrådene, hvori
det skal sikres, at fællesrådene udgør en paraplyorganisation, som er åben for alle foreninger m.fl. i lokalsamfundet,
samt at fællesrådet lever op til kriterierne for økonomisk støtte. Sekretariatet udarbejder et sæt standardvedtægter for
fællesrådene, der kan tjene som inspiration for rådene.
De enkelte fællesråd kan hvert år søge om driftstilskud fra
kommunen. For at få udbetalt økonomisk støtte indsender
fællesrådene referat og beretning inkl. bilag fra seneste års
ordinære/ekstraordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling. Aktuel liste over medlemmer i fællesrådet skal hvert år efter ordinært repræsentantskabsmøde/generalforsamling indsendes til sekretariatet. Se nærmere
under https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/
Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Tilskud.aspx
Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for fællesrådenes arbejdsgruppe, og sekretariatet forestår i samarbejde
med arbejdsgruppen udarbejdelse af program, indkaldelser
og overordnet administration af seminarer for fællesrådene.

6. De enkelte magistratsafdelinger

I det følgende præsenteres rammerne for samarbejdet mellem fællesrådene og de enkelte magistratsafdelinger. Denne del opdateres
løbende.
Det skal bemærkes, at de enkelte fællesråd sammen med de relevante magistratsafdelinger kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til
belysning af konkrete problemer i lokalområderne.
Alle magistratsafdelinger orienterer Fællesrådet i lokalområderne,
hvis der skal iværksættes større nye eller ændrede aktiviteter i området, og inviterer til dialog om disse så tidligt som muligt i processen.
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Borgmesterens Afdeling
Borgmesterens Afdeling deltager i fællesrådsseminarer og eventuelt
i dialog- og borgermøder i forbindelse med planstrategiforslag og
kommuneplanforslag.
I forbindelse med større prioriteringsrunder som del af budgetlægningen sendes prioriteringsforslag til høring i fællesrådene via de
respektive magistratsafdelinger.
Ved årsskiftet 2009-10 blev alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger omdannet til selvstændige selskaber. Som følge heraf
blev den kommunale vand- og spildevandsforsyning omdannet til et
selvstændigt aktieselskab og hedder nu Aarhus Vand A/S, som organisatorisk er koblet på Borgmesteren Afdeling. Der henvises til
særskilt aftale mellem fællesrådene og Aarhus Vand A/S.
Aarhus Byråd besluttede endvidere den 9. marts 2016 indstilling om
Medborgerskab, som indeholder Aarhus’ første medborgerskabspolitik. Et af de konkrete fokusområder i indstillingen handler om at
styrke medborgerskab i lokalområderne, udvikle forsøg med lokale
visions- og handleplaner, styrke digital infrastruktur og gentænke
fællesrådene.
I forhold til at gentænke fællesrådene så er der ikke en forventning
om, at alle fællesråd griber denne opgave an på samme måde og
når frem til samme resultat. Fællesrådene og lokalområderne må
gerne udvikle sig i forskellige retninger, blot Aarhus ikke ”knækker
over”, for vi er alle en del af et større fællesskab.
Borgmesterens Afdeling har fortsat fokus på implementeringen af
byrådsbeslutningen om Medborgerskabspolitikken af 9. marts 2016
og bidrager gerne til det videre samarbejde med fællesrådene. Der
henvises i øvrigt til særskilt indstilling om Medborgerskab, jf. ovenfor.
For yderligere information om Borgmesterens Afdeling henviser vi til
dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Borgmesterens
Afdeling.aspx
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samarbejder gerne med fællesrådene om en måde at skabe lokal forankring og inddragelse af den viden og de ressourcer, som findes
alle steder i vores kommune.
Samarbejdet mellem magistratsafdelingen og fællesrådene sker
især i forhold til etablering eller fysiske ændringer af institutioner,
boliger m.v. I en række situationer involverer det også behandling
af lokalplaner. Derfor er der ikke en særskilt standardprocedure for
inddragelse af fællesrådene. I stedet tages der stilling fra gang til
gang, så der i den enkelte situation findes de bedste løsninger.
Herudover er samarbejdet med fællesrådene præget af ad hocaftaler og aktiviteter i tilknytning til konkrete projekter. Samarbejdsformerne kan variere og aftales lokalt med institutioner, centre osv.
For yderligere information om Sociale Forhold og Beskæftigelse
henviser vi til dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/SocialeForhold-og-Beskaeftigelse.aspx

Teknik og Miljø
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samarbejder med fællesrådene om en række forskellige emner.
Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø varetager følgende opgaver:
•

Planstrategi og kommuneplan
Kommuneplanafdelingen under Ledelsessekretariatet er
tovholder på at udarbejde planstrategi og kommuneplan –
dvs. de overordnede strategier og planer for byens udvikling.
Fællesrådene opfordres til at samle idéer og synspunkter til
brug for den fremtidige byudvikling – og især udviklingen af
det aktuelle lokale område. Idéer og synspunkter kan sendes til Kommuneplanafdelingen.
I forbindelse med offentlighedsfaser i tilknytning til kommuneplanlægningen, fremsendes debatoplæg og forslag til
fællesrådene. I den forbindelse vil afdelingen, hvis det ønskes, stille sig til rådighed for lokalt arrangerede borgermø-
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der.
Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM) varetager en lang række
primært planlægningsopgaver:
•

Planer for byområder og kvarterer
En række bydelsplaner – dispositionsplaner, helhedsplaner
m.m. for afgrænsede byområder og kvarterer udarbejdes af
Planafdelingen i CBM.
Fællesrådene opfordres til at samle og fremsende idéer og
synspunkter omkring diverse planer i det aktuelle lokale
område.

•

Lokalplaner
Planafdelingen i CBM er ansvarlig for udarbejdelse af lokalplaner.
Fællesrådene orienteres via hjemmesiden, samt når der laves
en forundersøgelse om evt. igangsætning af en lokalplan. I tilfælde hvor lokalplanarbejdet indledes med en forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg, fremsendes debatoplæg
direkte til det pågældende fællesråd med et orienteringsbrev.
Fællesrådene modtager orienteringsbrev om lokalplansforslag, der fremlægges til offentlig debat. Endvidere vil de enkelte fællesråd få tilsendt link til lokalplansforslag for deres respektive lokalområder. Hvis fællesrådet fremkommer med en
skriftlig udtalelse, vil den blive medsendt den indstilling, der
udarbejdes til byrådet om sagen.
Endelig har fællesrådene mulighed for at søge foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling af forslaget.

•

Trafikplaner
En række forskellige trafikplaner – temaplaner eller områdespecifikke planer – udarbejdes af Mobilitetsafdelingen i CBM.
Fællesrådene opfordres til at samle og fremsende idéer og
synspunkter omkring sådanne planer – og behov i relation
hertil – i det aktuelle lokale område.
Der vil i øvrigt i stort omfang være tale om planer, hvor
der inviteres til dialog med og direkte inddragelse af
fællesråd.
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•

Anlægsprogram for trafikal infrastruktur
Mobilitetsafdelingen i CBM er ansvarlig for udarbejdelse af
et årligt tilbagevendende anlægsprogram for trafikal infrastruktur. Her fastlægges det kommende års anlægsaktivitet
og specifikke anlægsprojekter i forskellige dele af kommunen.
Anlægsprogrammet udarbejdes i et tæt samarbejde med
Anlægsafdelingen i Center for Byens Anvendelse.
Fællesrådene inviteres til information om planer og økonomiske rammer samt en snak om lokale behov og ønsker, når
det gælder den trafikale infrastruktur. Dette sker forud for
udarbejdelse af programmet.
Fællesrådene opfordres generelt til aktivt at bidrage til udarbejdelse af det årligt tilbagevendende anlægsprogram (opsamle og fremsende idéer og forslag).
Efterfølgende orienteres fællesrådene om den politiske proces i forbindelse med Byrådets behandling af anlægsprogrammet. Der vil være mulighed for, at byrådsindstillingen
kan vedlægges synspunkter fra fællesrådene, ligesom fællesrådene kan søge foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling af anlægsprogrammet.

Center for Byens Anvendelse (CBA) varetager en lang række primært anlægs- og driftsopgaver:
•

Anlægsprojekter
Anlægsafdelingen i CBA er ansvarlig for udførelsen af anlægsprojekterne, som er vedtaget i Byrådet. Fællesrådene
orienteres løbende om projekternes stade.
Følgende behandles hovedsageligt i anlægsafdelingen, da
dette ikke afhænger af en større trafikplan og dermed kan behandles særskilt:
− Hastighedsdæmpende foranstaltninger
− Vejkrydsninger
− Signal og belysning
− Parkering
− Skiltning og vejafmærkning
Fællesrådene opfordres til at orientere om de lokale forhold,
hvor ovenstående kan bidrage til en forbedret infrastruktur.
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•

Trafiksikkerhed
Hvis fællesrådene oplever ændringer lokalt i trafikken over tid
eller ændrede trafikmønstre, som medfører farlige situationer,
kan dette indmeldes, så de konkrete strækninger registreres,
hvorefter der i samarbejde med Teknik og Miljø kan drøftes
løsningsmodeller.

•

Høringer
Ved høringer i et område vil fællesrådene altid blive orienteret
herom. Det er vigtigt at understrege, at fællesrådene ikke er
høringspart i lovgivningsmæssig forstand, men naturligvis altid
har mulighed for at give deres mening til kende.

•

Vejdrift
Vejdrift orienterer hvert år fællesrådene om de planlagte slidlag på offentlige veje.
Fællesrådene opfordres til direkte at rette henvendelse til de
områdeansvarlige i Vejdrift med spørgsmål og bemærkninger
til drift af veje.
Fællesrådene opfordres desuden til at bruge Aarhus BorgerTip, som er en app og online formular, hvor man kan give
Aarhus Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen.

Center for Miljø og Energi varetager følgende opgaver:
•

Byggesager
I situationer, hvor det overvejes at give landzonetilladelse, dispensation fra lokalplaner og byplanvedtægter, dispensationer
fra byggelovgivningen og dispensationer fra deklarationer om
bebyggelse m.v., skal områdets fællesråd orienteres om det
pågældende projekt og have mulighed for at komme med
kommentarer, såfremt projektet visuelt har betydning for mere
end de nærmeste omgivelser eller i øvrigt kan have interesse
for en bredere kreds end de nærmeste omboende.

•

Naturområder
Fællesrådene har en repræsentant med i Det Grønne Råd,
som Aarhus Byråd har vedtaget oprettelsen af i 2007. Rådet
mødes tre gange om året og er rådgivende for Aarhus Kommune indenfor naturbeskyttelse og naturforvaltning herunder
ift. friluftsliv. Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udvik-
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lingen af naturen og det grønne.
•

AffaldVarme Aarhus
I forhold til AffaldVarme Aarhus er de primære samarbejdspartnere de enkelte grundejerforeninger eller lignende. Fællesrådene kan dog også have interesse i f.eks. større anlægsarbejder, ledningsføringer osv.

Bolig og Projektudvikling (BoP) varetager opgaver i relation til almene boliger samt udvikling og salg af kommunale arealer.
•

Byggemodning og grundsalg
Fællesrådene orienteres via infofoldere om grunde til salg til
erhvervs- og boligformål samt om kommende byggemodninger.

For yderligere information om Teknik og Miljø henviser vi til dette
link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-ogmiljoe.aspx

Sundhed og Omsorg
Samarbejdet mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og fællesrådene sker især i forhold til etablering eller fysiske
ændringer af boliger for ældre, lokalcentre m.v. Da sådanne forhold typisk kommer frem til offentlighedens vurdering i forbindelse
med behandling af lokalplaner, er der ikke nogen særskilt procedure for inddragelse af fællesrådene.
Herudover er samarbejdet med fællesrådene præget af ad hocsamarbejde i tilknytning til konkrete projekter. Det skyldes, at der til
Sundhed og Omsorg er knyttet særlige råd og brugerråd, som
vælges efter demokratiske procedurer, og som afdelingen har det
primære samarbejde med. Det står disse organer frit for at deltage
i fællesrådenes aktiviteter. Der kan lokalt aftales samarbejdsformer
f.eks. med lokalcentre.
For yderligere information om Sundhed og Omsorg henviser vi til
dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/sundhed-ogomsorg.aspx
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Kultur og Borgerservice
Borgerservice og Biblioteker
Borgerservice og Biblioteker samarbejder gerne med fællesrådene i Aarhus Kommune. Samarbejdsformen kan aftales individuelt med fællesrådene.
I de områder, hvor der er lokalbiblioteker, vil disse kunne inddrages
i det lokale samarbejde.
Sport og Fritid
Sport & Fritid samarbejder med fællesrådene i forbindelse med
konkrete projekter. Der er således tale om ad hoc-opgaver.
Sport & Fritids primære partnere er typisk lokale foreninger i de
enkelte områder. Foreninger, der ofte også deltager i fællesrådene.
Fællesrådene kan søge det lokale samarbejde på området styrket
via:
• Ansøgninger om forskellige puljer, administreret af Sport &
Fritid. Aktuelle puljer fremgår af Aarhus Kommunes hjemmeside.
• Planlægning af sommerferieaktiviteter for børn o. lign.
• Høring i forbindelse med større renoveringsopgaver af kommunale idrætsfaciliteter.
For yderligere information om Kultur og Borgerservice henviser vi til
dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Kultur-ogBorgerservice.aspx

Børn og Unge
Samarbejdet mellem Børn og Unge og fællesrådene sker bl.a. i forhold til etablering eller fysiske ændringer af daginstitutioner m.v. Da
sådanne forhold typisk kommer frem til offentlighedens vurdering i
forbindelse med behandling af lokalplaner, er der ikke en særskilt
procedure for inddragelse af fællesrådene. Fællesrådene opfordres
til at benytte mulighederne via Teknik og Miljøs lokalplansprocedurer.
Samarbejdet med fællesrådene er præget af ad hoc-samarbejde i
tilknytning til konkrete projekter. Det skyldes, at der på børn- og ungeområdet er knyttet særlige bestyrelser, brugerråd, forældreråd
m.v., som vælges efter demokratiske procedurer, og som afdelingen
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har det primære samarbejde med. Det står disse organer frit for at
deltage i fællesrådenes aktiviteter. Der kan lokalt aftales samarbejdsformer.
Endvidere samarbejder SSP-gruppen omkring udarbejdelse af kriminalpræventive handleplaner samt rådgivning og vejledning i forhold til kriminalitet blandt større børn og unge. Endelig kan lokalt
samarbejde medvirke til brobygning mellem den offentlige sektor og
foreninger, organisationer m.v.
For yderligere information om Børn og Unge henviser vi til dette link:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-ogUnge.aspx
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Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

10 spørgsmål til fællesrådet fra Sager der samler og tre fællesråd
Jeppe Spure Nielsen <jeppe.spure@gmail.com>
Send svar til: jeppe.spure@gmail.com
Til: jeppe@rethinkactivism.org
Bcc: brianjonassen@gmail.com

13. februar 2018 kl. 17.57

Kære Fællesråd i Aarhus Kommune, att. formanden/forkvinden
Vi vil i Sager der Samler gerne bidrage til at sætte mere fokus på det helt nære demokrati i Aarhus og styrke de mange netværk, foreninger, råd og platforme, som
repræsenterer, organiserer og samler borgere lokalt med udgangspunkt i naboskab, lokalområder eller en fælles sag.
Sager der Samler er et hus for og et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at løse de problemer, vi møder i vores hverdag. Resultatet er mod, handlekraft
og initiativer der fornyer samfund og demokrati nedefra. Vi kalder os for hverdagsaktivister – og vi står bag en lang række nyskabende initativer – eller 'sager'.
I kan læse mere på www.sagerdersamler.dk.
Sammen med tre af Fællesrådene har vi taget initiativ til en uformel undersøgelse af, hvordan det står til med arbejdet i Fællesrådene i Aarhus
Kommune.
Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på en væsentlig del af den nærdemokratiske organisering i byen og bruge dette som en anledning til at invitere
fællesrådene i Aarhus til at mødes og udveksle, hvordan vi kan understøtte hinandens arbejde gennem fælles viden og læring. Meningen er kort sagt at styrke den
nærdemokratiske muskel gennem fællesrådene og bidrage til at opbygge mere organisatorisk kapacitet og handlekraft ind i samspillet med kommunen og borgerne.
I første omgang handler det alene om at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål. Eftersom det alene er ment som en temperaturmåling og ikke noget, der skal
bruges uden for kredsen af fællesråd forestiller vi os, at det er formanden/forkvinden for et fællesråd, der udfylder spørgeskemaet på bedste vis.
Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, der er en blanding af svarmuligheder og fritekst. Vi bearbejder svarene og formidler resultaterne til jer.
Jo flere der svarer, jo mere kan alle få ud af det :-)
Som en opfølgning på undersøgelsen inviterer vi alle fællesråd til en workshop d. 12. marts 2018 kl. 17, hvor vi sammen kan se på resultatet af undersøgelsen og
drøfte, hvordan vi kan hjælpe hinanden i forhold til de udfordringer og potentialer, der træder frem. Invitation følger, men noter tidspunktet allerede nu.
Vi håber I vil være med til at besvare følgende 10 spørgsmål via linket nedenfor til det elektroniske spørgeskema, senest 25. februar.
1. Hvilke typer af aktører sidder med i fællesrådet? (6 valgmuligheder)
2. Hvad er det mest motiverende i fællesrådets arbejde?
3. Hvad er det mest frustrerende i fællesrådets arbejde?
4. Hvordan går samarbejdet internt i bestyrelsen? (6 valgmuligheder)
5. Hvordan går dialogen i lokalområdet? (6 valgmuligheder)
6. Hvordan går samarbejdet med Aarhus Kommune? (6 valgmuligheder)
7. Kommentarer til samarbejdet med Aarhus Kommune?
8. Hvad er den største succes, I har oplevet?
9. Hvad drømmer I om var anderledes?
10. Nævn 1-3 aktiviteter, hvor I har været med til at gøre en forskel for lokalområdet?
Link til spørgeskemaet (besvares senest 25. februar):
https://da.surveymonkey.com/r/FM22V5Y
Har I spørgsmål til mailen eller undersøgelsen, er I mere end velkomne til at kontakte Jeppe Spure Nielsen fra Sager der samler på mobil 20966199 eller mail
jeppe@rethinkactivism.org (besvar også gerne denne mail).
Vi glæder os til at høre fra jer!
Bedste hilsener
Sager der samler v/ Paul Natorp og Jeppe Spure Nielsen
Midtbyens Fællesråd v/ formand Thomas Kruse
Vestergades Fællesråd v/ formand Poul Møller Andersen
Brabrand-Årslev Fællesråd v/ formand Holger Lyngklip Strøm

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Solbjerg Fællesråd - Samskab Aarhus
Christian Brødsgaard Eschen <echb@aarhus.dk>
Til: "Brianjonassen@gmail.com" <Brianjonassen@gmail.com>, "Lenestaub@gmail.com" <Lenestaub@gmail.com>
Cc: Nanna Cecilia Mosegaard <nanmos@aarhus.dk>

24. januar 2018 kl. 14.01

Hej Brian og Lene,

Jeg har forsøgt at fange jer telefonisk uden held. Min kollega og jeg vil rigtig gerne ud at snakke med jer omkring fællesrådet, byen, byens frivillig/foreningsliv og de lokales ønsker og drømme.

Hvornår kunne du/I have tid? Hvad med i næste uge? Vi er åbne for de fleste tidspunkter - dag/aften.

Jeg sidder med projektet Samskab Aarhus ved Aarhus Kommune, som er støttet af Spar Nord Fonden, hvis formål er at udbrede borgerdrevne- og fællesskabsfremmende projekter, der
gavner by og mennesker. Vi vil derfor gerne møde jer til en åbne snak omkring det der fungerer, og det byen kunne have gavn af, og hvordan vi åbner mulighedsrum op for indbyggere,
foreninger og virksomheder. Vi vil gerne præsentere vores projekt/konceptidé og sammen kan vi udvikle den. Målet er at gøre området til et endnu bedre sted at være. Vi har en del erfaring og
lidt økonomi til projektetableringer.

Her er et kort skriv om Samskab Aarhus;

Formålet med projektet ’Samskab Aarhus’ er at udbrede samskabelse l virkelystne århusianere, foreninger og virksomheder for herigennem at styrke byens oﬀentlige
arealer og århusianernes generelle sundhed via fællesskabende projekter, der forankres lokalt. Vi vil endvidere…;
… fremme og øge mangfoldigheden, forbedre individuel fysisk og psykisk velvære, og samskabe nye fællesskaber på kryds og tværs af alder, køn og etnicitet.
… styrke byens sociale sammenhængskra med fokus på mødesteder, rela oner og social ulighed. Fællesskabelse er vores lø estang for frem dens velfærd, byens
udvikling og århusianernes livskvalitet.

Vi glæder os l at høre fra jer (og forhåbentlig møde jer

)

De bedste hilsner

Christian Brødsgaard Eschen

Oplevelsesøkonom ▪ Samskab Aarhus
tlf: +45 4185 7015
mail: echb@aarhus.dk

Center for Byens Anvendelse
Teknik og Miljø ▪ Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10 ▪ 8000 Aarhus C ▪ lok. 3.127

Klik og følg os på Facebook og Instagram

Officielle henvendelser pr. e-mail skal sendes til hovedpostkassen: byensanvendelse@aarhus.dk

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Fællesråd
Keld Hvalsø <kehv@aarhus.dk>
Til: "brianjonassen@gmail.com" <brianjonassen@gmail.com>

20. februar 2018 kl. 10.33

Kære Brian
Jeg vil rigtigt gerne mødes med Solbjerg Fællesråd eller andre fra Solbjerg vedr. Banedanmarks planer, men det kan også være andre ting I har på hjertet, som kan berige mig og andre
beslutningstagere i Århus kommune.
Med venlig hilsen
Keld Hvalsø

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Lions Sct. Hans arrangement
gerdaogeigil@gmail.com <gerdaogeigil@gmail.com>
Til: "brianjonassen@gmail.com" <brianjonassen@gmail.com>

24. januar 2018 kl. 19.48

Hej Brian.
På vegne af Lions Solbjergs Sct. Hans udvalg.
Jeg har forgæves forsøgt at ringe til dig et par gange uden resultat på tlf. nr. 2818 9091, derfor denne mail
Først tak for din deltagelse som båltaler ved sidste års Sct. Hans arrangement i Solbjerg.
Vi har i Lions Sct. Hans udvalget talt om, om det kunne være i Solbjerg Fællesråds interesse, at bruge den årlige Sct. Hans arrangement, som talerør for
det der er sket og skal ske i og omkring Solbjerg, f. eks. som båltaler repræsenteret af formand eller anden repræsentant for Solbjerg Fællesråd.
Solbjerg Fællesråd vil i så fald kunne tale til 3 til 500 af byens borgere, hvoraf der formodentlig er mange, i normalt ikke når ud til.
Formålet med Sct. Hans arrangementet er bl. a. at skabe kontakt mellem de nuværende beboerne i Solbjerg, og de mange nye tilflyttere, der kommer til
byen i disse år.
Dette sker under afslappende forhold, gennem en række aktiviteter i løbet af aftenen, startende med f. eks.Børne bål med mini heks og leg/oplæsning for
børn arrangeret af FDF Solbjerg, opvisning af byens Folkedanseforening, båltale af f.eks. fællesrådet, afbrænding af Sct. Hans bål, en del af Virringkorets
Solbjerg medlemmer, synger for på midsommervisen, og senere på aftenen synger de for på udvalgte danske sange.
Under hele arrangementet kan der købes grillpølser med brød, øl, vin, vand, slush Ice m.m., som kan nydes ved pladsens ståborde.
Arrangementet skal ikke give det store overskud til vores velgørenhedsarbejde, det har vi andre aktiviteter til, men være et årligt
tilbagevendende samlingspunkt for byens beboer.
Håber Fællesrådet, lige som os i Sct. Hans udvalget kan se en interesse i deltagelse i dette årlig arrangement.
Hvis der ønskes yderlige oplysninger kan jeg kontaktes på tlf. 6179 8750 eller pr. mail gerdaogeigil@gmail.com
Høre gerne din stillingstagen til ovenstående.
Med venlig hilsen
Lions Solbjerg
Formand Sct. Hans udvalget
Eigil Ø. Andersen
Sendt fra Windows Mail

