Solbjerg Fællesråd.
Referat af forretningsudvalgsmøde den 270217.
Forretningsudvalget:

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

Beboerhuset:
Aftenskolen:
Afbud:

.

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 Vandskade.
Der er modtaget tilbud på udbedring plus forebyggelse (udskiftning af rør) på
de 4 toiletter på kr. 35.000.
Der er søgt om tilskud hertil fra kommunen, og vi har fået bevilget halvdelen.
I den forbindelse blev det oplyst at beboerhuset i øvrigt får kr. 15.000 som
ekstraordinært tilskud til uforudsete udgifter.
A.1.2 Tidspunkt for revision pt. ikke fastsat.
A.1.3 Solbjerg Medborgerhus/Kulturhus 2020? (BJ)
Vi er glade for huset og tror på det i overskuelig fremtid, men vil undersøge,
hvordan andre beboerhuse er sat op og finansieret.
B. Aftenskolen.
B.1 Status på fremtidige forhold.
Tre har henvendt sig for at høre nærmere.
Dialog mellem BJ og FOF fortsættes i starten af marts.
B.2 Tidspunkt for revision pt. ikke fastsat.
1. Opfølgning på møde 300117
1.1

Godkendelse af mødereferat.
Ingen bemærkninger.

1.2

Status på opfølgningslisten.

2. Generel gensidig orientering siden sidst.
2.1

Forretningsudvalget.
2.1.1 Infomøde for Solbjergborgere d. 21.2.2017
(Bilag 1.0)
Godt møde med 80-100 deltagere.
Materiale vedr. opsamling og deadline for Lokalsamfundsbeskrivelse ligger på
www.solbjergnu.dk.
2.1.2 Byg og Bo messe påsken 2017
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Solbjerg Fællesråd.
Opfordring til at bidrage til omdelingshæftet er rundsendt til medlemmerne.
Der søges skaffet støtte i form af annoncesalg.
Ligeledes arbejdes der på muligheder for trafikdæmpende foranstaltninger i
forbindelse med udstillingen.
2.1.3 Linjeføring Hovedgård-Hasselager
(Bilag 3.0)
Tidsplan for VVM undersøgelsen er ændret jfr. nedenstående ”klip” fra Banedanmarks hjemmeside.
Aflevering af beslutningsgrundlag for Ny bane Hovedgård-Hasselager er blevet flyttet til medio 2018 og den offentlige høring af VVM redegørelsen forventes påbegyndt i fjerde kvartal 2017.
Det vil ikke få betydning for tidsplanen for eventuel realisering af projektet.
2.1.4 Hyldevangen, bebyggelse.
(Bilag 4.0)
Der er givet byggetilladelse til 41 lejeboliger i 1½ plan.
2.1.5 Hold rent dag 1. april 2017.
Der annonceres i næste nummer af Solbjerg Nu (040317).
2.2

Solbjerg NU og Hjemmesiden.
2.2.1 BJ er i gang med overførsel af adgangen til domænets/hjemmesidens kontrolpanel fra FKJ.
2.2.2 Revision SolbjergNU og Forretningsudvalg 1. marts

3. Tilskud Fællesråd
3.1 2 portioner a kr. 10.000 er bevilget fra Aarhus kommune.

4. Fællesrådsseminar 2. marts 2017
4.1 I henhold til Årshjul
BJ deltager.
Der er lagt materiale i Box’en.

5. Børn og Unge, Oddervej
5.1 I henhold til Årshjul - Ny dato, 5. april 2017

(Bilag 5.0)

(Bilag 6.0)

6. Repræsentantskabsmøde 1. maj 2017
6.1 Invitation skal udsendes senest 020417 samt bringes i Solbjerg Nu.
6.2

Valg til FU.
HB genopstiller ikke.
Alle tænker over mulige kandidater til den ledige plads.

6.3

Opgavefordeling i henhold til Årshjul.
Ved konstitueringen efter repræsentantskabsmødet skal årshjulets punkter fordeles,
således at der ud over den i dag ansvarlige for beboerhuset også bliver udpeget ansvarlige for andre underudvalg under forretningsudvalget (Aftenskole, SolbjergNU
m.v.).
På repræsentantskabsmødet vil vi opfordre til deltagelse i underudvalg, arbejdsgrupper m.v.
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Solbjerg Fællesråd.

7. Eventuelt.
7.1

FKJ efterspørger definition på en arkivstruktur, således at arkivmateriale kan sortere
herefter. Tages op på næste møde.

7.2

I indbydelsen til fællesrådsseminaret 2. marts er som et opmærksomhedspunkt (sæt
kryds i kalenderen) nævnt et møde 28. marts vedr. indbrudsforebyggelse og nabohjælp. Yderligere information ville blive fremsendt på et senere tidspunkt.

7.3

Byrådet har besluttet, at der skal udpeges forsøgsområder, hvor lokalbeboere kan
tage med i skolebusserne. De nærmere omstændigheder er pt. ikke afklaret.
Vi vil tale med skolen, om det kunne være en idé at prøve at få Solbjerg med.

Næste møde: 270317 kl. 19.00-22.00
Mødeliste FU:
240417
290517
260617
Intet møde i juli
280817
250917
301017
271117
Forslag vedr. december
Repræsentantskabsmøder:
010517
270217

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

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

Ref.

Karsten Stær
270217
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