
Referat af bestyrelsesmøde i Fællesrådet Aarhus K den 24. august 2022 

Referat af bestyrelsens møde  

Onsdag den 24.08.22 kl. 16 – 18.00 på Via lokale B2.15 

 

• Formalia;  
Valg af mødeleder: Carsten 
Valg af referent: Peter 

Tilstede: Joan, Bjørn, Carsten, Birgitte og Peter            
Afbud: Holger 
 

• Godkendelse af referatet fra mødet den 22.06.22 v/ Bjørn – godkendt 
 

• Tema debat; Kl. 16.05 – 16.25: Hvordan kan vi profilere Fællesrådet Aarhus K?  
Udskudt til næste møde 

Fra Holger; Tillæg til dagsorden (er måske delvist dækket af den vedhæftede dagsorden?  

Kendskabet i vores område (Aarhus K) til eksistensen af Fællesrådet er lav. Hvordan kan vi øge 
kendskabet (f.eks. kontakt igennem Facebook grupper i området)  
Den kommende generalforsamling samt et Politiker vælgermøde, har brug for tilslutning. 
 

Til beslutning;  

a. Hvad forstår vi ved borgerinddragelse?  
Samtale med borgere i området om de ting, der sker og skal ske i vores område via møder, 
hjemmeside, Facebook, valgmøder, temaarrangementer etc. 
Vi kan også bruge det kommende politikermøde til at tale om borgerinddragelse. 

Bjørn vil til november gå på gaden og lave interviews med borgere i lokalområdet om 
borgerinddragelse. 
 
Artikel vedlagt om ”Kritik af Fællesrådene”: 

Diskussion om politikerne er velkomne i fællesrådet -ja som alle andre, men det er den lokale 

interesse, der er afgørende ikke en politisk platform.  

Der er problemer med den gældende samarbejdsaftale, at de enkelte magistrater ikke overholder 

det, der står i den aftale. 

En kommende aftale skal tage højde for, at de forskellige fællesråd er forskellige, og det gør det 

svært at lave en fast skabelon for samarbejdet og fællesrådenes vedtægter. 
Hvad skal vi inddrages i – det skal gerne være andet end TM sager. 
Vi vil være proaktiv i den proces, der skal foregå om den fremtidige borgerinddragelse. 
Vi vil ikke være et lokalt sogneråd men et organ, hvor lokale holdninger kan kanaliseres igennem. 
Ambassadører for det lokale område. 
Der er dog behov for, at fællesrådene indbyrdes kan koordinere og udtale sig samlet, der hvor 
fællesrådene er enige om et fælles problem i hverdagen og i kontakten med kommunen.  
 

b. Lokalplan H.T. Tvenges Vej – Dialog møde med Casa 15.08.22 kl. 18 
Referat fra mødet er udsendt. Referatet er godkendt. 
 

c. Politiker møde i efteråret v/ Birgitte har henvendt sig til de tre politikere fra vores valgmøde om et 
nyt møde. De vil vende tilbage med en dato. 
 

d. Artikel i JP den 10.10. 22 v/ Bjørn – vedlagt ”Den lokale liste” 



Bjørn har skrevet på et udkast til en artikel om vores område - den historiske udvikling i og omkring 
vores område. En positiv tilgang til den udvikling, der har været. Vi var enige om at give  
Bjørn frie hænder, men vi ser gerne, at den overskrift som jp har lavet omformuleres, og at der godt 
må være nogle underoverskrifter! 
 

e. Hvad skal Fællesrådets hjemmeside indeholde? 
Carsten vi sænker ambitionen på forsiden. Vil man så vide mere, kan man klikke sig frem. 

Hjemmesiden er en enkelt vej ind til at få kontakt til fællesrådet. Vi skal undersøge, om vi kan få 
referater ind på hjemmesiden.  
Carstens tilretninger blev godkendt. 

  

Til Orientering; 

1. Afklaring af Fællesrådets lokalområde? Kontakt til kommunen  
-Vores kort på kommunens hjemmeside skal tilrettes. Joan har skrevet til kommunen. 

2. Status på mødet ”Fremtidens byplanlægning” den 28/9 – Vedlagt; Aarhus K inviterer til dialog møde 
-Nu skal vi have delt foldere og plakater ud. Carsten tager VIA. Bjørn tager Godsbanen.  

Den 12. september uddeler vi foldere. vi mødes ved den nye bro over åen ved Ceres Byen kl. 15.00. 

3. IT – Web mail/ domæne flyttet/ CVR. Registreret 

Domænenavnet bliver ikke mere knyttet op på en person, men flyttes til fællesrådets CVR-nr. 
 
 

 Evt. Intet. 

Næste møde afholdes den 12.10.22: Her skal vi bl.a. have generalforsamling den 14.11.22 planlagt. 

 

Peter den 25. august 2022 


