Solbjerg Fællesråd.
Referat af forretningsudvalgsmøde den 300117.
Forretningsudvalget:

Helle Jensen, Lene Staub Jensen, Benno Nagbøl, Henning Bramsen,
Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen.

Beboerhuset:
Aftenskolen:
Afbud:

Henning Bramsen.

Uden afbud: .
”Beboerhusstyrelsen” har altid punkt A og ”Aftenskolen” punkt B i dagsorden og referat, uanset hvor i forløbet det har
været placeret.

A. Beboerhusstyrelsen.
A.1 Orientering fra Beboerhusstyrelsen.
A.1.1 Tilskud til isolering fra Aarhus Kommune er bevilget og arbejdet er næsten
gennemført.
A.1.2 Der er en rørskade i kælderen, så der er lukket for vandet.
Det bliver lavet i denne uge.
A.1.3 Der opsættes nye vandhaner på toiletterne.
B. Aftenskolen.
B.1 Opsigelse fra Aftenskoleleder.
Berit har sagt op og stopper med udgangen af januar.
Søren Peter Hansen fra FOF/Aftenskolen har henvendt sig med henblik på at understøtte Solbjerg Aftenskole.
Han kontakter BJ.
B.2 Holdaktivitet forår 2017.
BJ’s kone hjælper med det praktiske i forbindelse med at administrere forårets kurser.
Der er 6 hold, der kører.
2 spanskhold er nedlagt, idet det ikke har været muligt at få kontakt med underviseren. Deltagerne får deres betaling tilbage.
1. Opfølgning på møde 281116
1.1

Godkendelse af mødereferat.
Ingen bemærkninger.

1.2

Status på opfølgningslisten.

2. Generel gensidig orientering siden sidst.
2.1

Forretningsudvalget.
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2.1.1 Temamøde Fællesråd, Teknik og Miljø, 041016.
Link til referat:
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-forborgere/Faellesraadsportalen/Kommunale-dialogfora.aspx
2.1.2 Temamøde Fællesråd, Kommuneplan, 291116.
Link til referat:
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-forborgere/Faellesraadsportalen/Kommunale-dialogfora.aspx
2.1.3 Solbjerg Byport .
(Bilag 1.0)
Orienterende møde om Solbjerg Byport med Bach Invest, 191216.
2.1.4 Unge workshop
(Bilag 2.0)
Børn og Unge workshop på Solbjergskolen med temaet: ”En god start i lokalområdet”
2.2

Solbjerg NU og Hjemmesiden.
2.2.1 Renovering af hjemmesiden er ikke kommet i gang endnu.
2.2.2 Hardware og software status.
Der har været kvaler med det program, der anvendes til produktion af bladet.
BJ har installeret programmet på en PC, vi har fået forærende, og her kører
det. Denne PC er nu backup, såfremt problemerne kommer igen.

3. Infomøde for Solbjergs borgere d. 210217
3.1

Mødet finder sted i Solbjergskolens Festsal i samarbejde med SIF og Solbjerg Byport.
BJ har forberedt det praktiske.

4. Lokalsamfundsbeskrivelse
4.1

BJ har lagt 3 eksempel-beskrivelser i FU’s digitale arkiv (Box’en).

4.2

BJ skriver oplæg blandt andet over temaerne sø, skov, mose, grønne kiler mellem
byerne, aktiv fritidsliv og kunst.

4.3

Sagen kommer med på borgermødet 210117, hvor vi kan få yderligere inspiration til
beskrivelsen.

4.4

Deadline for fremsendelse til kommunen er 010317.

5. Byg og Bo messe påsken 2017
5.1

Et omdelingshæfte om Solbjerg og Solbjergs mangfoldighed af foreninger er under
forberedelse

5.2

LSJ har talt med Byg og Bo om parkering og mulighed for at uddele hæfter på udstillingen.
Det er hvert enkelt byggefirma, der bestemmer. Lene spørger dem og undersøger
desuden muligheder for betalte annoncer i hæftet.

5.3

Alle Fællesrådets foreninger får tilbud om at bidrage til hæftet (i en fast skabelon).
Det er vores forventning, at resultatet også kan bruges på hjemmesiden.
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6. Arrangement, Hold Byen Ren
6.1

Lene er tovholder.

6.2

Der skal bookes lokaler til Lørdag d. 1. april 2017 kl. 9.00 – 13.00.
Er sket.

6.3

Arrangementet kan tilmeldes på www.affaldsindsamlingen.dk

6.4

Skolen har meddelt, at de gør rent 300317 og har oplyst, hvilke områder de tager.

6.5

BJ har ruteplan og har tjekket denne op mod skolens områder.

6.6

BJ laver invitation til Solbjerg Nu.

6.7

BJ sørger for poser og handsker og tjekker gribetænger.

6.8

JSJ kommer med materialer og sørger for at bortskaffe affaldet efterfølgende.

6.9

LSJ spørger Sussie, om der er noget hun vil medvirke til.

7. Eventuelt.
7.1

Benno fik en sag fra Pensionistforeningen vedrørende forbedring i forhold til brug af
rollator omkring Beboerhuset
Kommunen involveres i muligt omfang.

7.2

Vedrørende de postomdelte eksemplarer af Solbjerg Nu har vi besluttet, at man
fremover kun kan få bladet pr. mail. Postomdelingen er blevet for dyr.
BJ informerer menighedsrådene om, at vi ved næste postomdeling vedlægger et
brev herom, hvor man også opfordres til at fremsende mailadresse.

7.3

Henrik Brunsgaard har kontaktet BJ vedrørende en slags natteravnstjeneste i Solbjerg.
BJ har foreslået en kontakt til skolen (SSP).

7.4

Togfonden / timemodellen (Jfr. referat 20161128 pkt. 7.2).
BJ og KST forbereder en henvendelse om centerlinjen til Aarhus kommune.

7.5

Vedrørende en eventuel kontakt til Grundejerforeningerne om Togfonden / timemodellen er vores hidtidige indstilling jfr. referat 250116 pkt. 2.1.9 og 250416 pkt. 4
fortsat gældende.
Vi venter således på VVM undersøgelsen.

Næste møde: 270217 kl. 19.00-22.00
Mødeliste FU:
270317
240417
290517
260617
Intet møde i juli
280817
250917
301017
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Forslag vedr. december
Repræsentantskabsmøder:
010517
061117

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

Annette Kaalund
Brian Jonassen
Berit Lauritsen
Benno Nagbøl
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Fritids og Kulturforvaltningen.
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