Solbjerg Fællesråd.
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 01. maj 2017.
Anvendte forkortelser findes sidst i referatet
Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.
Bemærkninger efter forelæggelsen er anført i kursiv under de enkelte punkter.

1. Valg af dirigent.
BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.
Af Fællesrådets 56 foreninger var 19 repræsenteret på mødet med i alt 29 personer hvoraf 27 stemmeberettigede.
Gunnar Hauerslev blev valgt som dirigent.
Det blev konstateret, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse (ved BJ).
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

(Bilag 1)

Indledning.
Medlemsoptag .
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Miljø.
Sundhed.
Økonomi.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?

Beretningen blev godkendt
3. Udvalgsberetninger til godkendelse.
3.1

Beboerhusstyrelsen (ved Arne V. Andersen )

(Bilag 2)

3.2

Solbjerg Aftenskole (ved BJ)

(Bilag 3)

Beretningerne blev godkendt
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2016 til godkendelse.
4.1

Solbjerg Fællesråd (omdelt).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af HB.
Fra salen: Betaler vi ikke længere kontingent til Søens venner?
HB: Vi har forespurgt, men ikke fået noget svar.
Regnskab samt forslag blev godkendt.

4.2

Solbjerg Nu (omdelt).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af HB.
BJ: Vedrørende porto, har vi aftalt med menighedsrådene, at brevfremsendelse af
Solbjerg Nu til ca. 60 personer, på nær enkelte undtagelser, omlægges til mail eller
opslag på hjemmesiden.
Fra salen: Hvad koster inkasso?
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HB: Som det ses, gav det overskud. Selve omkostningen var kr. 1.500.
KST: Der er jo også en præventiv virkning.
Regnskabet blev godkendt.
4.3

Solbjerg Aftenskole ved BJ.
Vi har trods gentagne henvendelser ikke kunnet få et underskrevet regnskab frem
fra kassereren.
Regnskabet er dog revideret og godkendt under overværelse af BJ.
Resultatet er et underskud på ca. kr. 3.000, hvilket var forventeligt, idet der er indkøbt en projekter samt forskellige materialer.
Regnskabet kunne på denne baggrund ikke godkendes på mødet, men repræsentantskabet accepterede situation og redegørelse. Efterskrift med resultat af samtale
med kassereren indsættes i nærværende referat.
Efterskrift
Formanden udtaler:
"Solbjerg Aftenskoles revisorer har afholdt møde med kasserer Annette Kaalund
henholdsvis 29.3.2017 og 14.5.2017 med henblik på at få regnskabet afsluttet for
2016 og fremsendt til Aarhus Kommune. Regnskabet er endnu ikke fremsendt forretningsudvalget på baggrund af ovenstående møder. Repræsentant fra forretningsudvalget har via telefon og mail forsøgt at træffe kasseren for afklaring på regnskabet og er mandag d. 29.5.2017 lykkedes ved at møde op på kasserens adresse. Her
blev forretningsudvalget stillet i udsigt, at regnskabet ville blive rettet til og fremsendt
kommende torsdag, eventuel fredag. Dette er ikke sket og en repræsentant fra forretningsudvalget vil igen forsøge at få fat i kasseren for afklaring. Grundet den lange
proces for afklaring af regnskabet for Solbjerg Aftenskole, ser vi os nødsaget til at
fremsende referat fra repræsentantskabsmødet 1. maj uden, som lovet, en afklaring
af regnskabet"

4.4

Beboerhuset (omdelt).
Udvalgte punkter i regnskabet samt kommentarer fra IP gennemgået af Arne V.
Andersen.
Fra salen: Hvor stort er depositum for nøgler.
Arne: Kr. 2-300 afhængig af, hvad det koster at få dem lavet.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
5.1

5.2

Vedtægtsændrende forslag.
5.1.1 § 7 Valg til forretningsudvalget
Forslaget vedtaget.

(Bilag 5.1)

5.1.2 § 13 Fritidscentret/Beboerhuset
Forslaget vedtaget.

(Bilag 5.2)

5.1.3 § 13 Fritidscentret/Beboerhuset
Forslaget vedtaget.

(Bilag 5.3)

Ikke vedtægtsændrende forslag.
5.2.1 Formål, at drive Solbjerg Aftenskole
Forslaget vedtaget.
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Solbjerg Fællesråd.
Fra salen: Er der en plan for over-/underskud, hvis der samarbejdes med
FOF.
BJ: Nej. Så langt er vi ikke. Det afhænger af, hvordan samarbejdet arrangeres.
Fra salen: Kunne man drive 1 hold og dermed opfylde vedtægternes bestemmelse.
BJ: Ja, det vil vi kunne, men deri ligger også et stort arbejde.
5.2.2 Beboerhuset, en bygning fra 1902
Forslaget vedtaget

(Bilag 5.5)

Fra salen: Kan Fællesrådets medlemmer bruge huset når som helst, herunder
arrangementer med faste intervaller?
BJ: Der står ingen steder, at en forening ikke kan booke sig ind på hele året,
men det er ikke hensigten.
Fra salen: Er der nedskrevne retningslinjer herfor.
BJ: Det er der ikke, men vi har ingen interesse i, at f.eks. idrætsforeningen
har faste idrætshold i huset.
Fra salen: Der mangler så også definition på idræt.
BJ: Vi mangler generelt definerede retningslinjer for brug af huset.
5.3

Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen.

6. Valg til forretningsudvalg
6.1

Valgresultat fremgår af bilag 4.
Alle valg undtagen erstatning for BN er for 2 år.
Da det ikke lykkedes at besætte alle pladser i FU, blev der vedtaget mandat til, at FU
kan supplere sig selv på de 2 åbne pladser.

7. Valg til beboerhusstyrelsen
7.1

Valgresultat fremgår af bilag 4
Alle valg er for 2 år.

8. Eventuelt
8.1

BJ bemærkede, at de, der er kommet til mødet i dag, allerede er aktive, og opfordrede til at man fortsætter med at være det.
I hver forening trækker man jo først og fremmest nye ind i egen forening, men der er
også brug for folk i og omkring FU.
Der er mulighed for at nedsætte udvalg under FU – blot skal et FU-medlem sidde
med.
Der er ikke krav om, at man skal komme fra en medlemsforenings bestyrelse for at
sidde i FU.
BJ opfordrede mødedeltagerne til at være vore ambassadører med henblik på at få
folk til FU, Beboerhusstyrelse og underudvalg.

8.2

BJ takkede mødedeltagerne for fremmøde og diskussion samt dirigenten for god
styring af mødet.
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8.3

Endelig takkede BJ HB for indsatsen både i FU og som kasserer.

Forkortelser.
AK
BJ
BL
BN
FR
FU
HB
HJ
IP
JSJ
KST
LSJ

Annette Kaalund
Brian Jonassen
Berit Lauritsen
Benno Nagbøl
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Henning Bramsen
Helle Jensen
Ingelise Pedersen
Jens Sejr Jensen
Karsten Stær.
Lene Staub Jensen

Ref.

Karsten Stær
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Solbjerg Fællesråd.
Brian Jonassen

Bilag 1.

Forretningsudvalgets beretning på Solbjerg Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter mandag den 1. maj 2017 kl. 19.
Indledning:
I enhver organisation, forening eller virksomhed, arbejdes der konstant med at fordele de personlige ressourcer mellem opgaver indenfor DRIFT og UDVIKLING.
Kort sagt, så drifter vi som forening for at efterleve formålsparagraffen og udvikler for at følge
med tiden. Der er heller ingen tvivl om, at når ressourcerne blive færre i bestyrelsen, så er det
driftsopgaver der foretages før der kigges på at udvikle. Men hvor er vi som forening, hvis driften kommer til at fylde det hele?
Tolker vi på formålsparagraffen og sænker overliggeren, afstemmer forventningerne, så der
stadig er plads til udviklingsopgaver eller graver vi vores egen grav som forening ved ikke at
følge med tiden?
I Solbjerg Fællesråd har vi, som i enhver anden forening også brug for de frivillige hænder.
Blot et tilbud om at varetage små driftsopgaver for dermed at frigøre forretningsudvalgets ressourcer til at udvikle foreningen og lokalsamfundet.
Tusind tak til dem som har tilbudt deres hjælp igennem tiden.
I Solbjerg Fællesråd tror vi på at tænke anderledes, og alt vi gør, gør vi for at udfordre vanetanken om et lokalsamfund. Det gør vi ved at tænke visionært og se byen som en helhed, hvor
alle borgere føler sig som en del af fællesskabet.

Medlemsoptag:
Solbjerg Fællesråd tæller til dato 56 medlemmer, og vi har til dette repræsentantskabsmøde
ikke modtaget anmodning om optagelse fra nye foreninger i lokalsamfundet.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
I Solbjerg Fællesråd har opfyldelse af formåls §2 som vores førsteprioritet, og gennem mange
frivillige og engagerede mennesker lykkes det os, som beskrevet, at drive Fritidscentret, Flagallé, Medlemsbladet Solbjerg Nu og Solbjerg Aftenskole
Vi arbejder stadig på at sammensætte en organisation af personer udenfor forretningsudvalget til at varetage drift og udvikling af SolbjergNU, herunder kasserer arbejde, annoncehåndtering og udvikling af bladet. En bredere organisation der sikrer, at bladets gode formål
kommunikeres ud i lokalsamfundet og sikrer, at bladet er mindre sårbar, da flere har kendskab til arbejdsgang og årshjulet.
Solbjerg Flagalléen, der drives i samarbejde med Lions Solbjerg, forløber på bedste, vis og
der skal lyde en stor tak fra forretningsudvalget for det store stykke arbejde.
Hjemmesiden er stadig uændret, med vished om at indholdet ikke længere kan være repræsenteret med bogstaverne æ, ø og å. Her har ressourcerne endnu ikke været til stede for at
se på udvikling af denne. Ligeledes har der gennem netværksgruppen fællesskab uden grænser (FUG) også været fremsat ønske om, at der på Fællesrådets hjemmeside kunne være en
bykalender for byens borgere, som synliggjorde aktiviteter og arrangementer.
Solbjerg Aftenskole har desværre i starten af 2017 modtaget opsigelse fra Aftenskoleleder Berit Lauritsen, og kasserer Annette Kaalund har den sidste tid fralagt sig regnskabet og overtaget arbejdsopgaver omkring afvikling af de nuværende hold, så disse ubemærket har kunnet
fortsætte perioden ud. Udvikling og fremtid af Solbjerg Aftenskole tages op som særskilt punkt
senere på repræsentantskabsmødet.
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Fritidscentret drives til daglig af egen bestyrelse, men også her er det efterhånden nødvendigt
at se på udviklingen af beboerhuset, der efterhånden er en ældre dame på 115 år med dertil
særlige hensyn at tage. Dette vil blive taget op senere på repræsentantskabsmødet.
Overordnet i forretningsudvalget arbejdes der stadig med at få overblik over foreningens opgaver, herunder synliggørelse i et årshjul, nedskrevet forretningsgangen og defineret ”bogen
om alt”.
En nødvendighed, da vi ikke længere har Finn og ikke mindste hans mange timer lagt i fællesrådet til rådighed. I dag skal vi være flere til at varetage opgaverne og dermed nødvendigheden af en tydeligere rollefordeling.
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Ud fra en vision om at skabe en bæredygtig byudvikling i Solbjerg med fokus på tre
begreber, miljø, sundhed og økonomi kan i den forgangne periode fremhæves følgende,
Omdrejningspunktet for arbejdet i forretningsudvalget har de seneste 6 måneder været Lokalsamfundet Solbjergs DNA.
Et arbejde der blev igangsat d. 29.november 2016, hvor Solbjerg Fællesråd deltog i et infomøde vedrørende Kommunalplan 2017 og hvor hver af Aarhus Kommunes fællesråd blev opfordret til at indgive en lokalsamfundsbeskrivelse med deadline 1. marts 2017.
En lokalsamfundsbeskrivelse der havde til formål at belyse områdets trafikale forhold, samlingssteder, lokale karakteristika og værdier, der ønskedes styrket og udviklet samt udfordringer der ønskes afhjulpet.
En proces, der blandt andet indbød byens borgere til deltagelse i infomøde på Solbjergskolen
d. 22. februar 2017 og der i gennem medvirken til at fastsætte lokalsamfundets DNA. Et fantastisk dynamisk arbejdsredskab fremadrettet for Solbjerg Fællesråd – en beskrivelse der er
tilgængelig på Fællesrådets hjemmeside.

Miljø
Herunder tilgængeligheden til og fra byen med den offentlige transport og tiltag, der fremmer
gående og cyklende.
De ældre med skolebussen - dette forslag rejste Solbjerg Fællesråd d. 27. februar 2016 til en
række byrådsmedlemmer ved Aarhus kommune, heriblandt Bünyamin Simsek, rådmand for
Børn og Unge, Hans Skou, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Anette Poulsen,
bosiddende Mårslet.
Spørgsmålet kom i kølvandet på Solbjerg Fællesråds netop fremsendte høringssvar til ”Forslag til den offentlige trafikplan 2017” hvor der var lagt op til besparelser på bybusdriften ved
opstart af letbanens etape 1 i efteråret 2017.
Forslaget nåede via Jette Skive, rådmand Sundhed og omsorg byrådssalen første gang 22.
juni 2016 og igen 1. februar 2017. Forslaget skal diskuteres videre i Børn- og Ungeudvalget
og udvalget for Sundhed og Omsorg. Byrådet tiltræder, at forslaget afprøves i et forsøg, hvor
1-2 skolebusruter gøres delvist åbne, så ældre borgere kan køre med på ruterne.
Solbjerg Fællesråd presser stadig på for at Solbjerg udpeges i pilotprojektet.

Sundhed
Herunder samlingssteder i byen, der styrker og udvikler fællesskaber og sikrer mangfoldigheden og rummelighed for alle.
At vores naturressourcer er tilgængelige og fordrer til sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter,
der fremmer folkesundheden.
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalsamfundsbeskrivelsen og tilhørende borgerinddragelse i processen på Solbjergskolen blev det tydeligt, at én vigtig brik i lokalsamfundets DNA er
fællesskabet herunder områdets mange foreninger.
Samtidig blev der på infomødet stillet spørgsmål til, om der blev uddelt information til nye borgere som netop synliggjorde områdets særligere karakteristika.
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For at kommunikere dette ud til potentielle nye borgere og samtidig synliggøre Solbjerg Fællesråd, igangsatte forretningsudvalget trykning af kataloget Solbjerg – Kend din By.
Et katalog udarbejdet i samarbejde med de medlemmer af Fællesrådet, der har ønsket af få
en side i bladet og med økonomisk støtte fra en række erhvervsdrivende i byen.
Kataloget var præsenteret ved Byg og Bo messen i påsken, omdeles med SolbjergNU d. 6.
maj til lokalsamfundets borgere og forsøges overdraget til områdets samlingssteder, ejendomsmæglere og varmemestre i boligforeningerne.
I forhold til lokalsamfundets mangfoldighed, så deltog forretningsudvalget i en workshop på
Solbjergskolen d. 30. januar 2017 under overskriften ” En god start i lokalområdet”
Børn og Unge i Aarhus kommune satte dagsorden ud fra teksten,
I Aarhus Kommune vil vi gerne modtage nye udenlandske borgere, herunder flygtninge og familiesammenførte på en god måde, så vi skaber et godt grundlag for en vellykket integration i
det danske samfund.
For at lykkes har vi brug for at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, borgere og foreninger i de områder, hvor vores nye medborgere bor. Derfor er vi ved at udvikle et innovationsprojekt, En god start i lokalområdet, som skal afprøve nye indsatser, nye samarbejdsformer mv. i et lokalområde. Håbet er, at vi med projektet kan forbedre modtagelsen af vores nye
medborgere.
Vi vil i forretningsudvalget følge op på denne workshop, når vi modtager yderligere information
fra Aarhus Kommune.
Ud over mangfoldighed er tryghed en vigtig faktor i en bæredygtig byudvikling. Forretningsudvalget har på anmodning fra Borgmesterens afdeling ved Aarhus kommune og Østjyllands politi deltaget i infomøde om opstart af tryghedsnetværk i Aarhus Kommune. Mødet blev afviklet
d. 28. marts og følges op med nyt møde 30. maj 2017.
Tanken er, at 2-3 fra lokalområdet kan indgå, som repræsentanter for fællesrådene i dette
tryghedsnetværk, hvor der i første omgang vil være fokus på indbrudsforebyggelse og nabohjælp, men hen af vejen regnes der med at tage de emner op, som rører sig hos lokalsamfundene indenfor tryghed.
Økonomi
Herunder sikre at byudviklingen ikke bremses og at der hele tiden sker en naturlig udskiftning
og tilgang af nye borgere.
Byg og Bo messen blev i påsken afviklet med mange besøgende med fornem trafikal P-vagt
håndtering af Solbjerg Idrætsforening, men også en kommunal hjælp ved, at lade Møddebro
Parkvej midlertidigt blive åbnet op til Østergårdsvej, så en ensretning af trafikken kunne sikres
ind og ud af området.
Byggemodningen af området fortsætter til efteråret 2017 og de første parceller i 4. etape er allerede til salg på Aarhus Kommunes hjemmeside.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?
Solbjerg Fællesråd er inviteret ind til dialog angående udarbejdelse af stiplan for området,
hvilket vi vægter højt med hensyn til tilgængeligheden i byen og til naturen.
Anlægsprogrammet for Aarhus Kommune 2018, herunder veje og stier i størrelsesordenen
mellem kr. 300.000 og 3. mio i anlægssum. Solbjerg Fællesråd er inviteret ind til gennemgang
af lokale anlægsprojekter d. 17. august 2017.
Kommuneplan 2017 kommer i høring primo juni og frem til august. Herunder vil der være en
vis bevågenhed fra forretningsudvalget i forhold til ikke mindst kæmpevindmøllen ved Aastrup
Mose.
Kommunalvalget til november vil eventuelt komme til at påvirke den politiske dagsorden, hvilket vi vil holde os orienteret omkring.
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Afslutningsvis ingen beretning uden Timemodellen. Sidste melding fra banedanmark er, at
forventet synliggørelse af VVM undersøgelsen og hermed eventuel indikation af kommende
linjeføring for timemodellen er rykket til udgangen af 2017.
Solbjerg Fællesråd har tidligere været behjælpelig i forhold til et borgermøde på Solbjergskolen i samarbejde med Sporjylland, og der vil uden tvivl blive behov for endnu et møde, når resultatet fra VVM undersøgelsen offentliggøres. Hvordan og hvorledes mødet kan afvikles, og
hvordan et kommunalvalg vil influere, det bliver i første omgang formentlig en opgave for Solbjerg Fællesråd i samarbejde med Sporjylland at koordinere.
Fra salen: Er der tale om udbygning af stisystemet, eller er det belysning på stierne.
BJ: Kort sagt – det ved vi ikke. Vi har blot fået at vide, at der er et arbejde i gang.
Vi hører nærmere snart, og borgerne vil blive inddraget.
På vegne af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/ formand
Brian Jonassen
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Arne V. Andersen

Bilag 2.

Beretning fra beboerhusstyrelsen 010517.
Siden sidste møde er huset blevet isoleret med papiruld over køkkenregionen og på 1. salen
omkring billard- værelset. Isoleringseffekten har været effektivt fra den første dag.
Så nu bliver det spændende, om det kan ses på varmeforbruget fremadrettet.
Vi mangler stadigvæk en løsning på den kulde, der kommer fra sceneområdet over fodboldafdelingens badelokaler i kælderen.
Huset har sidste år været brugt flittigt af medlemsforeningerne, og alligevel har der været
plads til mange udlejninger. Det ses tydeligt i regnskabet senere i aften.
.
Rengøringen af huset, som stort set foretages af Ingelise, er kommet ind i faste rammer, og
det hjælper godt til, at brugerne husker at gøre rent efter sig, inden de forlader huset.
Der er fortsat problemer med akustikken i salen. Der er områder, hvor man ikke kan høre,
hvad der bliver sagt. Vi arbejder med at finde en billig løsning, der kan løse problemet.
Lydanlægget, vi har i huset, virker som det skal, selv om det er af ældre dato, men der er problemer, når teleslyngen er koblet til. Vi forsøger at finde en løsning. Måske skal der et helt nyt
anlæg til for at løse problemet.
Økonomien i huset tillader ikke nye tiltag, så vi er afhængig af tilskud og donationer udefra,
hvis der skal laves nye investeringer for at vedligeholde huset.
Vi har her i vinter været så uheldige, at de gamle vandrør ved toiletterne er blevet utætte, og
der bliver i øjeblikket installeret nye vandrør.
Da der ikke kan tegnes rørskadeforsikring i de gamle bygninger, må vi selv betale omkostningen på ca. kr. 34.000. Kommunen har venligst lovet at betale halvdelen af beløbet.
Til alle der bruger huset: Husk at reservere i kalenderen i god tid, så der ikke er andre der
kommer jer i forkøbet !!!
Udlejning af huset til fester og lignende skal altid godkendes og aftales med Ingelise.,
Der har været afholdt fællesmøde med beboerhusstyrelsen og FU. De mange nye medlemmer er blevet orienteret om arbejdsgangen i Huset og om hvem, der kan reservere, og hvordan man reserverer plads i huset.
Fra salen: Hvorfor annonceres det ikke, hvad det koster for private at leje.
Arne: Prisen skal ikke ud til offentlig beskuelse.
Fra salen: Det annonceres andre steder. Er det fordi, man kan leje forskellige rum.
Arne: Ja, det er en del af forklaringen. Det giver også mulighed for fleksibilitet.
Fra salen: Tak for isoleringen fra Billard-folkene.
Fra salen: SIF fremsatte sidste gang forslag om digital/fælles kalender og booking.
Arne: Der arbejdes med det, men der er ikke fundet en løsning.
BJ: Der er en udfordring omkring leje af de forskellige rum – det kan ikke gøres bare med en
lokale-kalender, idet der er afhængigheder.
Arne: Det er også derfor, at udlejninger skal godkendes af IP.
BJ: Selv hvis vi finder en løsning, vil der skulle ske en eller anden form for godkendelse hver
gang.
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Solbjerg Fællesråd.
Brian Jonassen

Bilag 3.

Beretning for Solbjerg aftenskole – beretning 1. maj 2017
Solbjerg Aftenskole har i efteråret 2016 forsøgt sig med et bredere udbud, hvor der er åbnet
op for Spansk-undervisning og en foredragsrække v/ Hans Skov, museumsinspektør, Moesgaard Museum.
I januar 2017 modtog Fællesrådet desværre en opsigelse fra Aftenskoleleder Berit Lauritsen,
hvilket endnu engang sætter gang i diskussionen omkring Solbjerg Aftenskoles fremtid, som
uafhængig Aftenskole i byen.
En længere sygdomsperiode og fraflytning fra byen har desværre været en væsentlig årsag til,
at energien ikke har været til stede.
Der skal fra Fællesrådet lyde en stor tak for den tid og energi, der er lagt i Aftenskolen det seneste år.
Det meddeles desværre samtidig, at der fra Aftenskolen ikke er fremsendt revideret regnskab
til Aarhus Kommune med deadline 010417
Der har d. 290317 været afholdt møde for afstemning af regnskab for aftenskolen mellem
administrative leder (kasser) Annette Kaalund og revisorerne John Sørensen og Gert Malmkvist.
Regnskabet er desværre ikke blevet returneret til underskrivelse for revisor og bestyrelse for
Aftenskolen.
Solbjerg Fællesråd følger op på dette hurtigst muligt, så regnskab kan foreligge til repræsentantskabet og Aarhus Kommune.
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Solbjerg Fællesråd.
Valgte.

Bilag 4.

Valgt 2015
Forretningsudvalget
?
Karsten Stær
Brian Jonassen
Jens Sejr Jensen
?
Helle Jensen
Lene Staub Jensen
Arne Andersen (suppleant)
Susanne Juul Jakobsen (suppleant)
Beboerhusstyrelsen
Ingelise Pedersen
Arne Andersen
Ole Alrø Olesen
Ove Hesselbjerg
Bodil Andersson (suppleant)
Bjarne Lampe (suppleant)

Valgt/genvalgt 2017
FU supplerer
X
X

X
X
X

FU supplerer
Valget er for 1 år
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

Aftenskolen
Elevrepræsentant

Ingen

Revisorer
Fællesrådet
Gunnar Hauerslev
Gert Malmquist

X

Revisorer
Aftenskolen
Gunnar Hauerslev
John Sørensen

X

Revisorer
Solbjerg NU
Gunnar Hauerslev
Gert Malmkvist

X

Ingen

X
X

X
X

X

Revisorsuppleanter
Berit Riis
Per Stoltenborg

X

Revisorer Beboerhuset
Gunnar Hauerslev
John Sørensen
Zita Aabrandt (suppleant)
Bo Rosenborg (suppleant)

X
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X

X
X

X
X
X
X

X
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Solbjerg Fællesråd.
Indkomne forslag

Bilag 5

Vedtægtsændrende forslag.
§ 7 Valg til forretningsudvalget

Bilag 5.1

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalgt (SFFU) fremsætter forslag til eventuel vedtægtsændring af § 7, der under sin overskrift ”Valg til forretningsudvalget” foreskriver, at Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg konstituerer
sig ved formand, næstformand, kasserer og sekretær.
SFFU anmoder repræsentantskabet om at ændre vedtægternes ordlyd fra nuværende,
”Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.”
til,
”Forretningsudvalget konstituerer sig selv med minimum de tegningsberettigede, formand og næstformand.
Forretningsudvalget kan vælge at placere opgaver/ansvar udenfor bestyrelsen, herunder kassereren. Forretningsudvalget er ansvarligt for at opgaver/ansvar placeret udenfor forretningsudvalget efterlever forretningsorden og vedtægter”.
Denne ændring giver forretningsudvalget en større mulighed for at finde en person udenfor udvalget til at varetage opgaven som kasserer for Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg.
I henhold til vedtægternes § 10 Regnskab og revision, revideres regnskaberne fortsat af 2 revisorer og i henhold til § 9 Tegning er det formand og næstformand der tegner sammenslutningen.

§ 13 Fritidscentret/Beboerhuset

Bilag 5.2

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalgt (SFFU) fremsætter forslag til eventuel vedtægtsændring af § 13, der
under sin overskrift ”Fritidscenter/Beboerhuset”
SFFU anmoder repræsentantskabet om i vedtægterne at tilføje tegningsretten for nedsatte bestyrelse beskrevet under § 13 stk. a
Dette ved, at tilføje stk. g under § 13 med ordlyden
”g. Bestyrelsen tegnes af formanden og den af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg valgte person i henhold
til stk. a. Hvis denne er én og samme person, tegnes bestyrelsen af formand og næstformand eller ved en af
de tegningsberettiges forfald af én tegningsberettiget i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Der kan i
konkrete situationer udstedes fuldmagter.

§ 13 Fritidscentret/Beboerhuset

Bilag 5.3

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalgt (SFFU) fremsætter forslag til eventuel vedtægtsændring af § 13, der
under sin overskrift ”Fritidscenter/Beboerhuset” foreskriver under stk. a, at bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand og kasserer.
SFFU anmoder repræsentantskabet om at ændre vedtægternes ordlyd fra nuværende,
” Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
til,
”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen kan vælge at placere opgaver/ansvar udenfor bestyrelsen, herunder kassereren. Bestyrelsen er ansvarlig for at opgaver/ansvar placeret
udenfor bestyrelsen efterlever forretningsorden og vedtægter”..”
Denne ændring giver beboerhusstyrelsen en større mulighed for at finde en person udenfor bestyrelsen til at
varetage opgaven som kasserer for Beboerhuset/Fritidscentret.
I henhold til vedtægternes § 13 revideres regnskaberne fortsat af 2 revisorer.

Ikke vedtægtsændrende forslag.
-

Formål, at drive Solbjerg Aftenskole

Bilag 5.4

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg (SFFU) er i henhold til den nuværende formålsparagraf § 2 forpligtet til
at drive Solbjerg Aftenskole på baggrund af og i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Aftenskolen i Solbjerg har de seneste år haft manglende kontinuitet i kraft af flere udskiftninger af aftenskoleledere. Dette medfører at store ressourcer i forretningsudvalget afsættes til overlevering fra gang til gang.
Fællesrådet er i øjeblikke i dialog med FOF Aarhus, for at se, om der her i gennem kunne indgås et samarbejde i driften af Solbjerg Aftenskole med hensyn til administration og udbud af aktiviteter.
SFFU ønsker at repræsentantskabet tager stilling til, om der fra repræsentantskabet kan gives mandat til at
Solbjerg Aftenskole, efterår 2017 drives på et absolut minimum af udbudte hold, eventuelt kun et, samtidig
med at et eventuelt samarbejde med FOF Aarhus undersøges, eventuelt afprøves.
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Solbjerg Fællesråd.
Hvis det fra SFFU vurderes i løbet af efteråret 2017, at et sådant samarbejde ikke kan fungere og at frivillige
kræfter ikke aflaster forretningsudvalget, så vil der fra SFFU på repræsentantskabsmødet i november 2017
blive fremsat ønske om en vedtægtsændring og dermed trække drift af Solbjerg Aftenskole ud af formålsparagraffen.

-

Beboerhuset, en bygning fra 1902

Bilag 5.5

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg (SFFU) fremsætter forslag til, at der nedsættes et underudvalg med aktører fra repræsentantskabet og forretningsudvalget i samarbejde med nedsatte beboerhusstyrelse.
Et underudvalg, der har til formål, at se på Beboerhusets mulige udvikling, med respekt for at vi i huset har
Solbjerg IF fodbold siddende som uopsigelig lejer og at retningslinjer fra Aarhus Kommune vedrørende beboerhuse følges.
Årsagen er, at vi fra SFFU er bevidste om, at vi med den nuværende forretningsmodel for beboerhuset drifter
os ud af eget hus som årene går og dermed allerede nu skal tænke i at vende udviklingen mens der er mulig
medfinansiering tilstede i form af en egenkapital.
Der opleves et øget pres på huset i forbindelse med byens udvikling og dermed også en større slitage.
En kommunal støtte til uforudsete udgifter, der maksimalt beløber sig til halvdelen af de faktiske udgifter.
En bevidsthed om, at en øget udlejning til betalte arrangementer i weekender fratager brugen af huset for
medlemmerne og at udgiften på drift i form af slitage vil stige med større belastning på udlejningen.
Et udvalg, der gennem et undersøgende arbejde, kan se på organisationen og finansieringen i andre beboerhuse i Aarhus Kommune.
Nogle visioner for, hvorhen man som underudvalg kunne se beboerhuset udvikle sig og understøtte, at Beboerhuset og idé generering/bruger inddragelse er tema for næste repræsentantskabsmøde i november.
Forudsat, at vi i Solbjerg stadig mener, at der skal være et beboerhus drevet af Solbjerg Fællesråd.
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