
1 

 

Referat fra generalforsamling i Fællesrådsmøde Aarhus K den 14. november 2022 
Via University, Ceres byen 24, Bygning B – Lokale B6.09  

 
Dagsorden til generalforsamling iflg. vedtægterne; 

1)    Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere. 

2) Bestyrelsens beretning om året, der er gået. Stikord/ fordeling af oplæg!  

3) Fremlæggelse af regnskab for det foregående år og forslag til budget  
    for det kommende år v/ Birgitte 

4) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.  
5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

6) Nedsættelse af eventuelle udvalg. 
 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelse.  

    På valg; Peter, Holger, Bjørn og 2 suppleanter. 
 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant; Susanne Agerbæk, Hanne Værum 

9) Eventuelt. 

 
REFERAT: 

1) Formalia 
Valg af ordstyrer: Susanne Agerbæk 

Valg af referent: Holger Færch 
Ordstyrer meddeler at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2) Ansvaret for bestyrelsens beretning var delt ud på bestyrelsens medlemmer. 
 

Bestyrelsesformand Joan Frausing orienterede grundigt om Fællesrådets indsatsområder i den 
forgangne periode. Bestyrelsen mål er, at arbejde for, at vi får en bedre by at bo og leve i. 
Bestyrelsen har i perioden udarbejdet adskillige høringssvar til lokalplaner i Aarhus. 

Der har været afholdt møder med udviklere/bygherre på PRISME projektet og H.C.Tvengesvej.  
Bestyrelsen har deltaget i vigtige initiativer fra Aarhus Kommune omkring Planstrategi 2023, 

Arkitekt politikken i Aarhus, Musikhusparken, samt i politikernes forventningerne til ”Bedre 
borgerinddragelse”.   
Bestyrelsen har i perioden op til kommunalvalget arrangeret valgmøde på Cafe Carl, 

Dialogmøde på Arkitektskolen, og deltaget aktivt i et samarbejde med ”Hjerte for Aarhus” for 
en meningsfuld borgerinddragelse. 
Formanden henviser til vores hjemmeside og vores Facebook, hvor et meget stort antal 

medlemmer har tilsluttet sig. 
 

Peter Thyssen orienterede fyldigt om projektet ZigZag huset, som er planlagt opført langs 
Godsbanebygning og Sonnesgade. Fællesrådet har indsendt et høringssvar med påpegning af 
at projektet har 7 etager mod de i lokalplanen 6 etager. Endvidere er der ikke afsat de 

lovpligtige 30% opholdsarealer på matriklen/byggegrunden. En større del af ”Den grønne kile” 
på Godsbanearealerne er inddraget som opholdsarealer til ZigZag huset, hvilket har givet 
anledning til en række spørgsmål. Bl.a. er der ikke redegjort for, det samlede regnestykke for 

opholdsarealer på Godsbanearealerne. 
Enhedslistens byrådsgruppe, har indgivet en klage til Planankenævnet med de samme 

synspunkter, som Fællesrådet har fremført i høringssvaret. Vi afventer Planklagenævnets 
afgørelse. 
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Bjørn Roloff Clausen orienterede omkring vores deltagelse i udviklingen af vores bydel, bl.a. 
omkring projektet Musikhusparken. Vi vil løbende udfordre vores politikere og myndigheder 

med det sigte, at gøre vores arbejde som talerør overfor kommunen relevant. Vi spreder vores 
positive budskab i gennem deltagelse i møder med kommunen, artikler i Jyllands Posten, vores 
hjemmeside samt vores Facebook. 

 
Holger Færch orienterede omkring vores store dialogmøde på Arkitektskolen i september 
måned med emnet ”Fremtidens By – De unges visioner for Aarhus K”. Intensionen fra 

Fællesrådet side, var at skabe en debat omkring den videre udvikling af Godsbanearealerne 
inden kommunens planlægning går rigtig i gang. 

Med fremragende indlæg fra aktive unge i byen, fik vi sat et nyt perspektiv på hvad ægte 
borgerinddragelse kan give af perspektiver, hvis myndighederne forstår at opsamle dem. 
Som opfølgning på dialogmødet, arbejder Fællesrådet med at videreformidle mødes 

konklusioner til det politiske niveau.  
  

3) Regnskab for 2022 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen  

i. Regnskab 2022 – Godkendt 
ii. Budget for 2022 – Godkendt. Budget er udarbejdet efter bedste skøn samt 

erfaringstal for 2022. Ansøgning om økonomisk tilskud til Fællesrådet fra Aarhus 
Kommune er på vej, senest december 2022. 

 

4) Generalforsamling godkender bestyrelsens forslag til kontingent kr. 0,00 
 

5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag til behandling på 
generalforsamlingen. 

 
6) Nedsættelse af eventuelle udvalg. 

Bestyrelsen nedsætter udvalg på næste bestyrelsesmøde 

 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Efter fredsvalg består den nye bestyrelse af følgende: 
Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg. 
Joan Frausing, formand / Birgitte Bogner / Roberto Borgen / Carsten Lundgren 

Nyvalg/genvalg: 
Eva Holm Mikkelsen ny / Gurli Jensen suppleant ny / Peter Thyssen genvalgt / Bjørn Clausen 
genvalgt / Holger Færch genvalgt 

 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Susanne Agerbæk bliver revisor og Karen Thyssen bliver revisorsuppleant 
 

9) Eventuelt 

Aldersprofilen i Aarhus K området blev drøftet. Området er karakteriseret ved en meget stor 
andel af unge. Et faktum som Fællesrådet vil tage i betragtning ved fremtidige aktiviteter.  
 

Referenten takker for god ro og orden fra alle fremmødte. 
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