Dagsorden:

FU møde 26.11.2018

Emne:

Forretningsudvalgsmøde

Dato:

26.11.2018, kl. 19.15- 21.30

Sted:

Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade

Forretningsudvalg:

Brian Jonassen
Jens Sejr Jensen
Susanne Hillers
Karsten Stær
Lene Staub
Mads K. Thomsen

Afbud:

Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg

c/o
Brian Jonassen
Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

Susanne Juul Jakobsen

Referent:
Cvr-nr.
Reg. nr.

Dagsorden forretningsudvalgsmøde

Konto nr.

18837846
5381
0000246823

1. Godkendelse af mødereferat af 29.10.2018
E-post:
brianjonassen@gmail.com

2. Opsamling på to-do liste (KS)
3. Orientering § 8 underudvalg
01 Økonomiudvalg
- BJ og Henning mødes for adgang til e-boks
- Tilgodehavende Fruerlund
- Aarhus Brandvæsen, Faktura service hjertestarter
- Ansøgning tilskud fællesråd 2019
02 Arrangementsudvalg
- Status, Julearrangement 1. december (LSJ)
- To-do liste, Julefrokost Solbjerg Fællesråd 3. december (LSJ)
03 SolbjergNU medlemsblad
- Procedure for SolbjergNU i farver (SUS/BJ)
- Tilbud og kontraktoplæg (Lukket pkt.)
04 SolbjergNU hjemmeside
- Ønske om Goggle bykalender på hjemmeside (forsøg) (BJ)
05 Solbjerg Aftenskole
- F2019 programmet offentliggjort (5 yogahold)

Hjemmeside:
www.Solbjergnu.dk

Bilag 1.0

Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg
06 Solbjerg Beboerhus
- Opfølgning på SIF arrangement lørdag d. 17.11.2018 (lukket pkt.)
07 Solbjerg Flagallé
08 Tryghedsnetværk
09 Veje og stiudvalg
- Trafikale forhold Solbjerg og Aarhus Kommune (MKT)
Tirsdag d. 20.11.2018 (Lars Clausen, MKT, Louise Perry)

4. Ad hoc opgaver
Orienterende
-

Frivilligfest 5. december 2018

Bilag 2.0

-

Formandsmøde d. 29. november for Fællesråd
BJ har meldt afbud

Beslutning
-

VE Anlæg Nyhedsbrev 10
VE anlæg ved Solbjerg

Bilag 3.0

-

Aarhus Kommune, Lokalplan Solbjerg Byport
Borgermøde Solbjergskolens festsal 20.11.2018

-

Ny bebyggelse Østergårdsvej, Solbjerg (BJ)
Høringssvar deadline 30.11.2018 – input?

Årshjuls opgaver
5. Evt.
-

Med venlig hilsen
Brian Jonassen

Referent:
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Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Ansøgning om tilskud til fællesrådene i Aarhus Kommune for 2019
1 meddelelse
Jette Bøjesen <jboj@aarhus.dk>
Cc: Lone Dannerby Paulsen <ldp@aarhus.dk>

20. november 2018 kl. 10.20

Ansøgning om tilskud til fællesrådene i Aarhus Kommune for 2019

Kære alle

Hermed den årlige udmelding af ansøgningsfrist for tilskud til fællesrådene for 2019.
Frist for ansøgning er fredag d. 4. januar 2019.
Ansøgningen om tilskud skal indeholde følgende oplysninger:
1. Referat og beretning, inkl. bilag, fra det seneste års ordinære/ekstraordinære generalforsamling(er)
2. Oversigt over de foreninger, grundejerforeninger mv. fra lokalområdet, der er medlemmer af fællesrådet
3. Kontaktperson, Fællesrådets bankkonto og CVR-nummer (alternativt CPR-nr.)
Ansøgning, inkl. bilag (om muligt, meget gerne fremsendt i én samlet pdf) sendes til sekretær for fællesrådene i Aarhus Kommune, Jette
Bøjesen (jboj@aarhus.dk).
Læs mere om betingelserne for tilskud på: https://aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#5.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen / Best regards

Jette Bøjesen

Sekretær for Stadsarkitekten / PA to the City Architect
T +45 41 85 97 72
E jboj@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2 – vær. 51
DK-8000 Aarhus C
www.aarhus.dk

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

Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Invitation til Frivilligfest i Friheden 5. december 2018 - til videreformidling til alle Aarhus' frivillige
Jette Bøjesen <jboj@aarhus.dk>
27. september 2018 kl. 09.56
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>, Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
<frederiksbjergoglangenaes@gmail.com>, "Fællesråd for Midtbyen (Latinerkvarteret og Øgaderne)" <thkruse4@gmail.com>, "Fællesråd for
Møllepark-Vestergadekvarteret (molleparkforening@gmail.com)" <molleparkforening@gmail.com>, "Fællesrådet for Møllevang-Fuglebk. Frydenlund-Charlottenhøj (formand@faellesraadet.dk)" <formand@faellesraadet.dk>, Fællesrådet for Aarhus Ø og De Bynære Havnearealer
<janschroderchristiansen@outlook.dk>, Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum <bestyrelse@hjortshoj.dk>, Gellerup Fællesråd
<hhmh65@hotmail.com>, "Gl. Egå Fællesråd" <jakob@thomadsen.dk>, Harlev Fællesråd <post@harlevfr.dk>, Hasle Fællesråd
<klausbendixen@hotmail.com>, "jmp@diakonhojskolen.dk" <jmp@diakonhojskolen.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>, SabroFårup Fællesråd <info@ibjensen.dk>, Skødstrup Fællesråd <ingerthranholm@gmail.com>, Solbjerg Fællesråd <brianjonassen@gmail.com>,
Spørring Borgerforening <jakob@fna.dk>, Stavtrup Lokalråd <stavtrup.lokalraad@gmail.com>, "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 <preben.dam@webspeed.dk>, Åbyhøj Fællesråd
<poulbschou@gmail.com>
Kære fællesråd

Venligst til videreformidling til alle frivillige kræfter i Aarhus.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen / Best regards

Jette Bøjesen

Sekretær for Stadsarkitekten / PA to the City Architect
T +45 41 85 97 72
E jboj@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2 – vær. 51
DK-8000 Aarhus C
www.aarhus.dk

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

Fra: MKB-AarhusEvents
Sendt: 26. september 2018 12:00
Til: MKB-AarhusEvents <AarhusEvents@aarhus.dk>
Emne: Invitation til Frivilligfest i Friheden 5. december 2018 - til videreformidling til jeres frivillige

Kære eventnetværket i Aarhus

Invitation til Frivilligfest i Tivoli friheden 5. december 2018 – til alle jeres frivillige
Her i 2018 er Aarhus Europæisk Frivillighovedstad.
Året bliver blandt andet brugt på at fejre, synliggøre og anerkende alle byens fantastiske frivillige ildsjæle, der bruger tid og ressourcer på at gøre en
forskel for andre.
Som tak for den indsats, som byens mange frivillige har lagt i årets løb, vil Kultur og Borgerservice sammen med Spar Nord Fonden, Aarhus Motion,
Tivoli Friheden og Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018 gerne inviterer alle byens frivillige til frivilligfest i Tivoli Friheden 5. december 2018 dagen som af FN er udnævnt som international frivillighedsdag.
Som noget nyt i år må alle frivillige invitere en ikke-frivillig ledsager med til festen.
Læs mere om frivilligfesten på www.frivilligfest.dk

Hvis I har kommunikationskanaler ud til jeres frivillige, må I meget gerne sende invitationen til frivilligfesten videre til dem, så vi når ud i alle
kroge. Hvis I har brug for grafik, kan I eventuelt benytte en af de vedlagte plakater. Har I brug for andet materiale, så bare skriv til os på
kommunikation@mkb.aarhus.dk
Vi har desuden oprettet en Facebook-begivenhed. Den må I også meget gerne dele - og selv tilmelde jer, hvis I også selv er frivillige et sted :-)
https://www.facebook.com/events/2134247043275019/
Med venlig hilsen
AARHUS EVENTS
Kultur og Borgerserice, Aarhus Kommune
www.aarhusevents.dk
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Brian Jonassen <brianjonassen@gmail.com>

Nyhedsbrev nr. 10 om VE-anlæg i Aarhus
1 meddelelse
Christina Friis-Hasché <cfh@aarhus.dk>

19. november 2018 kl. 10.30

Kære alle

I fredags fremsendte jeg et nyhedsbrev, som ikke er kommet frem til alle. Jeg forsøger hermed igen:

Nu starter arbejdet med udarbejdelse af et forslag til en temaplan for vedvarende energianlæg (VE-anlæg)….
Læs mere i vedhæftede nyhedsbrev.

Du modtager dette nyhedsbrev enten fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet eller fordi du har skrevet høringssvar, i forbindelse med
indkaldelse af forslag og idéer til den kommende temaplan om VE-anlæg.

Med venlig hilsen

Christina Friis-Hasché
Arkitekt og planlægger
M +45 4185 9776 E cfh@aarhus.dk

LEDELSESSEKRETARIATET
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

Rådhuset, 8100 Aarhus c, T +45 8940 2620
kommuneplan@mtm.aarhus.dk

Nyhedsbrev nr 10.pdf
160K

Nyhedsbrev nr. 10
16. november 2018

Vedvarende energianlæg (VE-anlæg)
- vindmøller og solenergianlæg

Nu starter arbejdet med udarbejdelse af et forslag til temaplan for vedvarende energianlæg.
Temaplanen bliver et tillæg til kommuneplanen.
I onsdags (den 14. november 2018) vedtog Aarhus Byråd en indstilling om VE-anlæg i overensstemmelse med en erklæring fra Teknisk Udvalg. I erklæringen fra Teknisk udvalg anbefales, at de nuværende udlagte vindmølleområder i kommuneplanen fjernes. Herefter anbefales det, at der udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg, som udlægger arealer til store vindmøller ved Kasted og Vosnæs samt på Aarhus Havn. Læs hele udvalgserklæringen her. Herudover blev følgende indstillingspunkter vedtaget af byrådet:
•

At konkrete ansøgninger om opstilling af store vindmøller bliver enkeltsagsbehandlet, når
byrådet har vedtaget den kommende temaplan endeligt.

•

At temaplanen indeholder mål og retningslinjer, der kan lægges til grund for enkeltsagsbehandling af hhv. store vindmøller og husstandsmøller.

•

At Teknik og Miljø vurderer mulighederne for at udpege arealer til store solenergianlæg.

Hør hele byrådsdebatten - klik her.
Læs byrådsindstillingen og referat fra byrådsmødet den 14. november 2018, sag nr. 12 - klik her.
Det videre forløb
Teknik og Miljø udarbejder nu et forslag til en temaplan for VE-anlæg. Forslaget vil forventeligt
blive behandlet i byrådet inden udgangen af 2019, hvorefter der kommer en offentlig høring
om forslaget. Her har du mulighed for at komme med dine bemærkninger til det konkrete forslag, som herefter vil blive forelagt byrådet inden byrådet træffer endelig beslutning om temaplanen for VE-anlæg i Aarhus Kommune.
Nyhedsbrevet om VE-anlæg
Nyhedsbrev om planprocessen for en VE-temaplan i Aarhus Kommune, udsendes når der er
nyt i sagen. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet via dette link:
https://voresenergi-aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev, så kan du afmelde dig ved at klikke på
følgende link: Afmeld nyhedsbrev
Med venlig hilsen
Christina Friis-Hasché, projektleder
M +45 4185 9776 E cfh@aarhus.dk

LEDELSESSEKRETARIATET
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
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