Solbjerg Fællesråd.
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 07. maj 2018.
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 21 repræsenteret på mødet med i alt 27 personer.
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
Medlemsudviklingen
Solbjerg Ungdomsklub, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg har anmodet om optagelse i
Solbjerg Fællesråd.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Miljø.
Sundhed.
Økonomi.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?

Beretningen, herunder optagelse af Solbjerg ungdomsklub, 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 2017 til godkendelse.
4.1

Solbjerg Fællesråd (udleveret).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af HB.
Fra salen: Hvor længe bliver der ved at komme penge fra Fruerlund.
HB: Vi er ca. halvvejs.
Fra salen: Ros til ”Solbjerg – kend din by”.
Fra salen: Enig. Godt med en opdatering af forholdene i Solbjerg.
Regnskab samt forslag blev godkendt.

4.2

Beboerhuset (udleveret).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af Arne V. Andersen.
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Solbjerg Fællesråd.
Fra salen: Hvad er konto 2060?
Arne: Har presset Ingelise til at modtage honorar for rengøring.
Fra salen: Man har bedt om, at antal brugere skal skrives i ”bogen”. Hvad bruges det
til?
Arne: Kommunen skal have disse oplysninger.
HB: Huset er måske ikke så tæt på at have brugt egenkapitalen, som bemærkningerne antyder.
Arne: Jo. Hvis vi ikke har Ingelise til rengøringen, vil egenkapitalen hurtig være væk.
Fra salen: Siges der nej til mange udlejninger. 13 på et år er ikke mange.
Arne: Der siges kun nej til fester, der kan tænkes at medføre skader på huset.
Fra salen: Det er vel ikke kun unge mennesker, der kan være problematiske lejere.
BJ: Det er korrekt, men sådan er det aftalt. Der må desuden ikke drives konkurrerende virksomhed i huset.
Fra salen: Hvor mange udlejninger var der tidligere.
Arne: Der var vist 17 året før.
Arne: Man er hæmmet af ikke at have en husvært.
Regnskabet blev godkendt.
4.3

Solbjerg Aftenskole (udleveret).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af BJ.
Såfremt Aftenskolen ikke lukkes ned, overvejes at øge kursusprisen med Kr. 50.
Regnskabet blev godkendt.

4.4

Solbjerg Nu (udleveret)
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af HB.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg til forretningsudvalg
6.1

Valgresultat fremgår af bilag 4.
Valg er normalt for 2 år.
Denne gang er 1. ledige position for 1 år, mens 2. ledige position er for 2 år.
De 3 positioner, der er ordinært på valg er for 2 år.

7. Valg til beboerhusstyrelsen
7.1

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

8. Eventuelt
8.1

Kunne der skaffes og plantes f.eks. nogle frugttræer i området ved Gl. Solbjerg / søen (smag Aarhus).
BJ: Fællesrådet støtter gerne, hvis der er nogen, der tager initiativet.
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8.2

Tak for de blomsterløg, man fik sidste år (Fastrup, kælkebakken).
BJ: Selv tak. Godt eksempel på at nogle ”tog bolden op”.

8.3

SIF har et nyt tilbud til 60+-årige. Invitation udsendes med referatet.

8.4

Når der kun er Yoga i Aftenskolen, kunne det så ikke lige så godt ske i SIF.
BJ: Argumenterede for dels hensynet til den faste skare af brugere, dels at en lukning af Aftenskolen meget vel kan trække mere med sig.

8.5

SIF minder om, at man som nævnt på tidligere repræsentantskabsmøder gerne vil
kunne bruge Beboerhuset.
BJ: Ja. FU har fortsat den sag på to do listen.

Afslutning ved BJ.
Fællesrådet har et stort behov for at få bemandet de omtalte underudvalg.
Der er tilsagn fra en tovholder på udvalget for veje og stier.
Der er også henvendelser vedrørende hjemmesiden/webmaster.
Tak til Gunnar for dirigenthvervet og tak for fremmødet.
Også tak til de mange, der arbejder med forskellige aktiviteter i og for Solbjerg.
Forkortelser.
BJ
FR
FU
HB
HJ
IP
JSJ
KST
LSJ
MKT
SJJ

Brian Jonassen
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Henning Bramsen
Helle Jensen
Ingelise Pedersen
Jens Sejr Jensen
Karsten Stær.
Lene Staub Jensen
Mads Kirkegaard Thomsen
Susanne Juul Jakobsen

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 7. maj 2018 kl. 19.
Indledning:
Når et skib skal ændre retning, skal det igangsættes rettidigt, da det tager tid. Jo større skibet
er, jo længere tid kræver denne ændring. Solbjerg Fællesråd har for et par år siden taget hul
på denne retningsændring, og vi er stadig i gang. Bogstaveligt talt en ændring fra at være et
arbejdende udvalg, hvor de valgte fordelte arbejdsopgaverne imellem sig, til at være et ledende forretningsudvalg, hvor de valgte får en mere koordinerende rolle i forhold til supplerende
underudvalg.
Dette for i bund og grund at sikre at Solbjerg Fællesråd også fremadrettet består som paraplyorganisation for sine medlemsforeninger og synlige for sit lokalsamfund.
Medlemsoptag:
Solbjerg Fællesråd tæller til dato 56 medlemmer, og vi har til dette repræsentantskabsmøde
modtaget én udtrædelse og én indmelding.
Musical SYD ønsker at udtræde af Solbjerg Fællesråd, og ønske om indtrædelse er fremsendt af Solbjerg Ungdomsklub.
Hvis denne indtrædelse kan finde repræsentantskabets opbakning, så vil vi også efter dette
repræsentantskabsmøde være i alt 56 medlemmer.
Optagelse godkendt.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
I Solbjerg Fællesråd har opfyldelse af formåls §2 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 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. Et stort ønske
kunne være at ansøge midler for at udvide flagalléen i byen.
Hjemmesiden for Solbjerg Fællesråd står overfor ny opbygning. Den gamle version er som tidligere meddelt ikke længere konvertibel med styresystemerne, og da vi samtidig har modtaget
meddelelse om, at vores nuværende webmaster Kjeld Lyngsø ønsker at stoppe grundet flytning fra byen, ja så står vi uden hjemmeside pr. 1. juni 2018.
Solbjerg Aftenskole er stadig uden en holdbar organisation. Positivt er det, at Bodil Johannsen
har taget opgaven som aftenskoleleder, og på denne måde sikres halvårlige tilbud af aftenskolehold. Mindre positivt er det, at kassereropgaven stadig varetages af forretningsudvalget.
En post der varetages med udgangen af 2018 og dermed afslutning af dette regnskab. Dermed kan efterårsprogrammet 2018 være sidste sæson for Solbjerg Aftenskole, som indstilles
til lukning på næste repræsentantskabsmøde, hvis organisationen ikke er på plads inden da.
Fritidscentret drives til daglig af egen bestyrelse, og fra forretningsudvalget skal lyde en stor
tak for dette arbejde. Ekstra ordinære tiltag i huset sikres ved, at brugere og andre medlemmer af fællesrådet giver deres bidrag til dette deleøkonomiske foretagende, som Solbjerg Seniorforening for nylig på fornemmeste vis har vist vejen for. Tusind tak for dette.
Overordnet i forretningsudvalget arbejdes der stadig med, og vi gentager os hvert halve år, at
få nedskrevet forretningsgangen og defineret ”bogen om alt”.
En nødvendighed for at kunne arbejde på at uddelegere opgaver internt i forretningsudvalget
men i lige så høj grad for at kunne etablere eventuelle underudvalg.
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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:
Miljø
Herunder tilgængeligheden til og fra byen med den offentlige transport og tiltag der fremmer
gående og cyklende.
Som meddelt på repræsentantskabsmødet i november har vi fra fællesrådets side indsamlet
forslag fra borgere og medlemmer for i samarbejde med Aarhus Kommune at kunne udarbejde en ”Helhedsplan sti og trafik” for lokalsamfundet Solbjerg. Dette projekt ligger stadig i skuffen, og forretningsudvalget arbejder i stedet konkret på at kunne etablere et underudvalg af
lokale borgere, der kan varetage veje og stier i lokalsamfundet Solbjerg og dermed indgå i
samarbejde med institutioner, grundejerforeninger og andre medlemmer af fællesrådet for at
sikre bedre forhold for gående og cyklende.
Solbjerg Hedevej er åbnet op til Østergårdsvej, og grundet stor indsats fra Parcelforeningen
Solvangen lykkedes det at få opstribning i siderne for cyklisterne.
I Ravnholt har Aarhus kommune været forbi og set på sikkerheden omkring Ravnholtvej og
Kildegårdsvej, hvor der blandt andet sker omlægning af kryds, afmærkning med 40 km zone
og udførelse af 2 minus 1 vej mod øst.
Aarhus Kommunes cykelhandlingsplan 2017, der afsluttede sin høring i november, har været i
teknisk udvalg for endelig vedtagelse d. 16. april. Her havde fællesrådet anmodet om foretræde for at bakke op om de 46 ud af 95 høringssvar, der alene er afsendt fra lokalsamfundet
Solbjerg. Ved foretrædet blev sendt et ønske til teknisk udvalg om at tilslutte sig indstillingen,
herunder højt prioriterede projekter, der blandt andet er nye stianlæg i oplandet, cykelfaciliteter
mellem Solbjerg og Tranbjerg, mellem Beder og Malling, mellem Mårslet og Tranbjerg og
stianlæg mellem Kasted og Lisbjerg Skole.
Sundhed
Herunder samlingssteder i byen, der styrker og udvikler fællesskaber og sikrer mangfoldigheden og rummelighed for alle.
At vores naturressourcer er tilgængelige og opfordrer til sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter der fremmer folkesundheden.
Tryghedsnetværk samarbejdet med Aarhus kommune og Østjyllands politi var ved seneste
repræsentantskabsmøde sat i bero af forretningsudvalget men ikke længere. Dennis Rohde
har grebet bolden, tusind tak for dette, og der arbejdes i øjeblikket på et konkret arrangement i
byen blandt andet omhandlende sikker handel på nettet og digital mobning. Invitation vil blive
fremsendt via borgeres e-post.
I samarbejde med Solbjerg Idrætsforening afholdt Solbjerg Fællesråd d. 20. januar workshop
for byens foreninger med fokus på ”frivilligheden” i vores lokalsamfund Solbjerg. Gennem fire
timer i hænderne på Lasse Pedersen, Skævinge IF blev deltagerne ledt omkring de tanker og
idéer, der kan sikre flere frivillige, og hvordan frivillige kræfter kan organiseres på tværs af foreninger.
En evaluering og opfølgning på dagen håber vi kan finde sted, når tiden tillader.
Økonomi
Herunder sikre at byudviklingen ikke bremses og at der hele tiden sker en naturlig udskiftning
og tilgang af nye borgere.
Udbygningen af storparcel på den nordlige side af Hasselvangen er igangsat, og området udlægges under vejnavnet Hasselringen.
Dermed står kun Hyldevangen tilbage i dette område.
Udbygningen af Møddebro Parkvejs etape 5 er næste udsolgt med to reserverede og fire ledige grunde tilbage. Sidste etape (etape 6) langs Lystenlund på 23 parceller forventes udbudt
ultimo maj / primo juni.
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Aarhus kommune har netop igangsat forundersøgelse vedrørende eventuel udarbejdelse af
forslag til lokalplan for området ved Solbjerg Byport. En lokalplan der skal sikre opførelse af
blandet bolig, dagligvarehandel og mindre liberale erhverv.
Fra salen: Hvad var det, der blev sagt om dagligvarehandel?
BJ: Der er tale om en udvidelse af mulighederne i lokalplanen – der foreslås tilføjet mulighed
for boliger. Det konkrete arbejde begynder nok først i 2020.
Solbjerg dagtilbud har sikret ny integreret institution på Solbjerg Hedevej ved Fuglbjerggård fra
ultimo 2019. Frem til indflytningstidspunktet er en midlertidig institution sikret i Kolt, så ansættelse af leder og personale allerede nu kan startes op.
Sidst men ikke mindst, har fællesrådet fulgt debatten vedrørende linjeføringen Hovedgård –
Hasselager tæt siden Banedanmarks borgermøde i Solbjerg hallen d. 18. januar 2018. En debat, der fra fællesrådets formand forud for høringssvaret mundede ud i et indlæg i SolbjergNU
nr. 6 ”En fællesrådsformands betragtninger”. For pludselig var holdningerne mange til, hvad
forretningsudvalgets holdning, mandat og rolle skulle være i forhold til at afgive et forestående
høringssvar.
Høringssvaret fra fællesrådet blev indsendt 18. februar og tog udgangspunkt i tidligere udarbejdede ”Helhedsplan Lokalsamfund 33 – Solbjerg”.
Fra salen: Hvad blev der af forslaget om at ældre kunne komme med skolebussen
BJ: Det sidste, vi har hørt, er, at sagen hænger i Chaufførernes fagforening.
Fra salen: Hvad var bevæggrunden for, at der blev peget på en linje frem for helt at afvise.
BJ: BaneDanmark skal overfor politikerne pege på en linje. At afvise planen er derfor ikke det,
vi blev spurgt om. Siger vi bare nej, vælger vi at sætte os uden for indflydelse. Andre vil så
vælge for os.
Fra salen: Kunne Fællesrådet, som jo skal repræsentere os alle, ikke bare undlade at tage
stilling.
BJ fremhævede flere eksempler på, at når vi giver høringssvar, vil der være nogle, der ikke er
enige, men hvis vi vil have indflydelse, er det vores opgave at tage stilling og afgive
høringssvar - Forretningsudvalget har mandat til at tage stilling til byens bedste.
Vi valgte det mindst skadelige ud fra ”Helhedsplan Lokalsamfund 33 – Solbjerg”.
Fra salen: Ros for at FU faktisk turde tage en beslutning, selvom ingen jo ønsker nogen af
linjeføringerne.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?
Som fremlagt på repræsentantskabsmødet i november efter at have arbejdet med lokalsamfundets DNA er det blevet tid til at se på fællesrådets DNA.
Hvad er kerneopgaverne?
Hvordan adskiller Fællesrådet sig som paraplyorganisation og ikke blot en forening blandt foreningerne?
Hvad skal vi for alt i verden holde i gang, og hvilke tiltag lukkes stille og roligt ned, hvis opbakningen ikke er til stede til at varetage organiseringen? Er det Beboerhuset? Aftenskolen?
SolbjergNU medlemsbladet? Arrangementerne? Samarbejdet med Aarhus Kommune?
Vi skal også til at se fremad. To år fremme i år 2020 fylder Solbjerg Fællesråd 50 år, og allerede året efter i år 2021 fylder Ny Solbjerg 150 år. Skal det fejres? Skal det arrangeres? Så
skal vi ud og finde ressourcerne allerede nu.
Fra salen: Er der allerede tænkt på noget.
BJ: Det er der ikke, men der skal nok komme en byfest.
Fra salen: SIF fylder vist 50 år næste år. Med afsæt i damefesten til efteråret, vil der blive arrangeret en fest for alle til næste år.
På vegne af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/ formand
Brian Jonassen
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Arne V. Andersen

Bilag 2.

Beretning fra beboerhusstyrelsen 070518.
Vinterhalvåret 2017-2018 har været præget af regn, rusk og snavsede gulve, på grund af
kommunalt kloakerings-arbejde på veje og stier omkring fritidscentret.
Ingelise, der alene holder hele huset rent, har forsøgt at begrænse snavseriet med ekstra
måtter og aflåsning af indgangsdøren til salen.
Der har alligevel til tider været mere snavs end normalt i lokalerne. Jeg håber, I har haft
forståelse for snavseriet.
Fritidscentret skal også tilsluttes de nye kloaker inden for de næste 2 år.
Vi har fået flere tilbud på entreprisen, som formodentlig løber op i 70.000 kr.
Det er ærgerlige penge, som vi ikke får noget for, set med Fritidscentres øjne.
Vi forsøger at søge nogle ekstra midler/tilskud fra ”anlægspuljen” i Aarhus kommune.
Som en ekstra økonomisk hjælp har kommunen i år bevilget 17.000 kr. lig med 50 % af
udgiften til reetablering af vandskaden, vi havde i efteråret på de gamle vandrør ved toiletterne.
Vi har desværre senere fået en ekstra regning på 15.000 kr. på det vandspild, der har været i
forbindelse med vandskaden og ballonoplevelsen med de nye vandhaner.
I forbindelse med isoleringen af overetagen sidste år har vi heldigvis set en besparelse
på ca. 7.000 kr. på varmekontoen. Det hjælper lidt, så mangler vi ”kun ” 8.000 kr..
Huset har været brugt flittigt hele vinterhalvåret af medlemsforeningerne, og der har været
udlejet til fester, dog ikke så meget som forrige år. Det kan ses på indtægterne, når I senere
ser regnskabet, der er negativt.
Vi har i Beboerhusstyrelsen et ønske om en større brugerbetaling for huset fra de medlemsforeninger, der ofte bruger huset. Hvordan det skal skrues sammen, kan vi ikke rigtig
blive enige om, men noget skal der ske, hvis økonomien skal kunne bære fremover.
Vi er rigtig glade for, at de, der bruger huset, hjælper med at passe på det ved at følge de vejledninger, der er anvist, og ligeledes informerer beboerhusstyrelsen om fejl og mangler
lige så snart, de opdages.
Huset har her i foråret fået et helt nyt lydanlæg installeret. Det er Jørn Kruse/Solbjerg pensionistforening, der har været søgt og fået pengene til det nye anlæg, og Ole Alrø har
fabrikeret et nyt aflåst skab til det nye isenkram. Pas venligst godt på det !!!
Vi siger mange tak for det.
Jeg vil hermed gerne sige en tak til beboerhusbestyrelsens medlemmer og alle andre, der
har ydet frivillig hjælp og arbejde til Fritidscentret og håber, det vil fortsætte mange år
fremover - gerne med nye initiativer til gavn for alle medlemsforeningerne, der er tilknyttet
huset.
Arne V. Andersen
Formand for Beboerhusstyrelsen.
Fra salen: Hvilke forslag ligger der til at øge medlemmernes betaling for brug af huset?
Arne: Der har været mange tanker, men intet er lagt fast. Baggrunden er, at nogle foreninger
bruger huset rigtig meget, mens andre næsten ikke bruger det. Det hænger ikke sammen.
Fra salen: Har beboerhuset andre ønsker (end lydanlægget), som medlemmerne evt. kunne
være behjælpelige med.
Arne: Alt modtages med tak, men ingen konkrete ønsker her og nu
Fra salen: Tænkes der på, at de hyppige brugere skal betale mere end nu?
Arne: Ja, det er en af mulighederne. Det er jo uhørt, at en forening som folkedanserne med så
mange deltagere kan bruge huset for 50 kr. ugentligt.
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Fra salen: Man kunne jo også betale pr. gang men bruger huset.
Arne: Det har været overvejet i 10 år men er ikke blevet til noget.
Fra salen: Hvorfor komme man ikke med et forslag?
Arne: Man er måske bange for at miste medlemsforeninger.
Henning: Kontingentet er ikke til Beboerhuset men til Fællesrådet.
Fra salen: Man må komme med et forslag, så de, der bruger huset mest, pålægges en form
for brugerbetaling.
Fra salen: Repræsentantskabet pålægger FU/Beboerhuset at komme med et konkret forslag.
Fra salen: Ikke nødvendigt med pålæg. Det er nok, at sagen nu har været diskuteret.
Fra salen: Der betales meget lidt. Man kunne sagtens både hæve kontingent og indføre brugerbetaling.
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Brian Jonassen

Bilag 3.

Beretning for Solbjerg aftenskole – beretning 7. maj 2018
Solbjerg Aftenskole har som berettet på repræsentantskabsmødet i efteråret 2017 stadig ikke
en holdbar organisation bag sig til at varetage driften.
Bodil Johannsen forestår dialog med undervisere og udbuddet af hold for forår og efterår. I efteråret 2017 og foråret 2018 har dette udvalg bestået af afvikling af yoga lektioner for en fast
og stabil skare af brugere.
Det er ikke her aftenskolen har sine udfordringer men i stedet på kassereropgaverne, som i
efteråret 2017 blev overdraget fra den tidligere kasserer til forretningsudvalget. Herfra er der
tilsagn om at færdiggøre netop afsluttede regnskab for 2017 og ligeledes fortsætte til udgangen af 2018.
Dermed kan kommende efterårsprogram for 2018 være sidste kapitel i historien om Solbjerg
Aftenskole.
Er kassereropgaverne omfattende? Personligt mener jeg ikke det er, men tungen skal engang
imellem holdes lige i munden. Er det en tidskrævende opgave? Personligt mener jeg ikke det
er, hvis man prioriterer det. Personligt varetager jeg kassererposten i aftenskolen, er formand
i Solbjerg Fællesråd, redaktionel ansvarlig på SolbjergNU herunder annoncehåndtering, har et
fuldtidsarbejde, familie med to drenge osv.. Men samtidig skal man heller ikke spørge mig til,
hvad der skete i seneste afsnit af Badehotellet?
Der ligger endvidere muligheder for at samarbejde med andre udbydere som FOF Aarhus eller DOF, dansk oplysningsforbund, hvor sidstnævnte blandt andet kan være behjælpelig med
hjemmeside og digitale tilmeldinger. Denne udvikling er der pt. ikke ressourcer til at arbejde
med, da vi end ikke har organisationen til at klare driften.
.
På vegne af Solbjerg Aftenskole

Solbjerg Fællesråds Forretningsudvalg
v./ Formand Brian Jonassen

KST SFRep 20180507, Referat.doc 21/05/2018

9

Solbjerg Fællesråd.
Valgte.

Bilag 4.

Valgt 2016
Forretningsudvalget
Mads Kirkegaard Thomsen
Karsten Stær
Brian Jonassen
Jens Sejr Jensen
Susanne Juul Jakobsen
Helle Jensen
Lene Staub Jensen
Arne Andersen (suppleant)
Susanne Hillers (suppleant)
Beboerhusstyrelsen
Ingelise Pedersen
Arne Andersen
Ole Alrø Olesen
Ove Hesselbjerg
Bodil Andersson (suppleant)
Bjarne Lampe (suppleant)

Aftenskolen
Elevrepræsentant
Revisorer
Fællesrådet
Gunnar Hauerslev
Gert Malmquist
Revisorer
Aftenskolen
Gunnar Hauerslev
John Sørensen
Revisorer
Solbjerg NU
Gunnar Hauerslev
Gert Malmkvist
Revisorsuppleanter
Berit Riis
Per Stoltenborg
Revisorer Beboerhuset
Gunnar Hauerslev
John Sørensen
Zita Aabrandt (suppleant)
Bo Rosenborg (suppleant)
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Valgt 2017

Valgt/genvalgt 2018

FU supplerer
X
X

Valget er for 1 år

X
FU supplerer
Valget er for 1 år
X
X

X
Valget er for 2 år
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

Ingen

Ingen

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X (in absentia)

X

X
X

X

X (in absentia)
X
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