Solbjerg Fællesråd.
Referat af forretningsudvalgsmøde den 260617.
Forretningsudvalget:

Helle Jensen, Lene Staub Jensen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær,
Brian Jonassen.

Beboerhuset:
Aftenskolen:
Afbud:

Lene Staub Jensen.

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.
Det har ikke været muligt at afholde konstituerende møde endnu. Mødet skal være
afholdt inden næste FU-møde (JSJ).
A.2 Beboerhusstyrelsen undersøger, hvorledes husets kloakering løber (JSJ).
B. Aftenskolen.
B.1 Regnskab 2016.
Vi har ikke modtaget endeligt regnskab fra kassereren. Samarbejdet med kassereren er derfor opsagt og regnskabsmateriale afhentet af BJ.
BJ sørger for at få overdraget fuldmagter til kontiene.
Der skal således laves et endeligt 2016-regnskab, som efter revisorgennemgang
skal sendes til kommunen (BJ). Kommunen er orienteret om situationen.
Der skal findes en ny kasserer, og evt. manglende 2017-bogføring skal laves (BJ).
B.2 Efterår 2017.
BJ og Bodil har fået adgang til hjemmesiden, 6 kurser og et foredrag er tastet ind, og
tilmeldingen er i gang.
1. Opfølgning på møde 290517
1.1

Godkendelse af mødereferat.
Ingen bemærkninger.

1.2

Status på opfølgningslisten.

2. Generel gensidig orientering siden sidst.
2.1

Forretningsudvalget.
2.1.1 Helhedsplan Solbjerg, sti og trafik
(Bilag 2.0)
Center for Byudvikling og mobilitet.
BJ har været til et møde med kommunen herom. Der vil fra kommunens side
blive arbejdet med at få overblik over private og offentlige stier. Herunder vil
man gerne besøge os for at se på forholdene og høre, hvor vi ønsker, at fokus skal være.
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Solbjerg Fællesråd.
Aktiviteten er for vores vedkommende parkeret parkeret til efter sommerferien, så ser BJ på det. Herunder hvordan repræsentanter af Fællesrådet kan
blive hørt og komme med feedback
2.1.2 Ny affaldshåndtering
Udbringningsplan.
Påbegyndes i Solbjerg uge32.

(Bilag 3.0)

2.1.3 Kommuneplan 2017, 1. offentlighedsfase
(Bilag 4.0)
14. juni 2017 – 4. september 2017
Afhentning af materiale fra 6. juli 2017
Vi afhenter et antal kommuneplaner og vores lokalbeskrivelse (BJ)
Forventet åbning af hjemmeside d. 23.6.2017
Adresse: www.aarhuskommuneplan2017.dk
Der er informationsmøde på Centralværkstedet 140817, kl. 19.30-21.30.
2.2

Solbjerg NU.
2.2.1 Ny omdelingsaftale Solbjergskolen.
Der er sendt forespørgsel til skolen, men der er ikke modtaget svar endnu
(LSJ).
2.2.2 Sideoptælling SolbjergNU.
Igangsættes i næste uge (HJ, BJ).
2.2.3 Annoncører til årgang 52.
Fakturaer udsendes til de nuværende annoncører inden uge 29 (BJ).

2.3

Hjemmesiden.
2.3.1 Hjemmesidens information.
KAS sender nogle opdateringspunkter til Kjeld.

3. Årshjuls-opgaver.
3.1

Fællesrådsseminar
Tirsdag d. 29.8.2017 kl. 17.00-19.00
HJ og evt. BJ deltager.

(Bilag 5.0)

3.2

Anlægsprogram vej og sti
(Bilag 6.0)
Tirsdag d. 15.8.2017 kl. 15.00-17.00
Deadline indsendelse af kommentar 7.6.2017
BJ har indsendt kommentarer og regner med at deltage i mødet.

4. Eventuelt.
4.1

FUG, Fællesskab uden grænser (version 2.0)
(Bilag 7.0)
Det projekt, der havde fået en bevilling på kr. 40.000, er afsluttet, og der skrives på
en evaluering.
I version 2.0 arbejdes med at skabe incitamenter til dannelse af nye netværk, herunder at foreningerne trækker på hinanden på tværs.

4.2

Vi har fået tildelt en portion blomsterløg.
Løgene afsættes i den sydlige del af byen (HJ).

4.3

Sundhed og omsorg boligplan 2017 er i høring
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4.4

Fællesrådets bemanding og arbejdsfordeling er ikke holdbar.
Vi arrangerer en intern workshop herom efter ferien (KST).

Næste møde: 280817 kl. 19.00-22.00
Mødeliste FU:
250917
301017
271117
Forslag vedr. december
Repræsentantskabsmøder:
061117

Forkortelser.
AK
BJ
EH
FR
FU
HJ
IP
JSJ
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LSJ

Annette Kaalund
Brian Jonassen
Elsebeth Hinge
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Helle Jensen
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