Solbjerg Fællesråd.
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 02. maj 2016.
Anvendte forkortelser findes sidst i referatet
Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.
Bemærkninger efter forelæggelsen er anført i kursiv under de enkelte punkter.

1. Valg af dirigent.
BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.
Af Fællesrådets 54 foreninger var 25 repræsenteret på mødet med i alt 42 personer.
Gunnar Hauerslev blev valgt som dirigent.
Det blev konstateret, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse (ved BJ).
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

(Bilag 1)

Indledning.
Medlemsoptag .
Optagelse af Genbrugsbutikken i Solbjerg Fællesråd blev godkendt.
Legat Familie og Samfund.
Legatet blev tildelt Mette Blicher Folmer.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
2.5.1 Miljø.
2.5.2 Sundhed.
2.5.3 Økonomi.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?

Beretningen blev godkendt
3. Udvalgsberetninger til godkendelse.
3.1

Beboerhusstyrelsen (ved Arne V. Andersen )

(Bilag 2)

3.2

Solbjerg Aftenskole (ved BJ)

(Bilag 3)

3.2.1 Aktiviteter i 2015.
3.2.2 Ny ledelse af Aftenskolen
Beretningerne blev godkendt
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2015 til godkendelse.
4.1

Solbjerg Fællesråd (uddelt).
Regnskabet gennemgået af HB.
Fra salen: Opfordring til at sidste års tal sættes på regnskabet.
Regnskab samt forslag blev godkendt.

4.2

Solbjerg Nu (uddelt)
Regnskabet gennemgået af HB.
Fra salen: Er den gamle trailer solgt?
Nej, den er foræret til Lions.
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Solbjerg Fællesråd.
Fra salen: Hvorfor slår man ikke bare regnskaberne sammen?
BJ: Der er tale om forskellige organisationer/CVR-numre, og det giver faktisk mening
at have denne opdeling.
FKJ: Der er gode begrundelser for opdelingen, herunder er det et krav, at Aftenskolen kører for sig selv.
Regnskabet blev godkendt.
4.3

Solbjerg Aftenskole (uddelt)
Regnskabet gennemgået af BJ.
Regnskabet blev godkendt.

4.4

Beboerhuset (uddelt).
Regnskabet gennemgået af Arne V. Andersen.
Fra salen: Er der rengøringsmidler til rådighed i huset.
Arne: Ja, i handicaptoilettet – dørnøglen passer til skabet.
FKJ: Har man set på en elektronisk løsning på nøgleproblematikken.
Arne: Man vil helst ikke lave om. Det eneste problem er egentlig nøglekontoen.
Fra salen: Det er blot et spørgsmål om, at være konsekvent.
Arne: Det har man også været i de seneste 5 år. Problemet er det, der ligger forud.
Fra salen: Man kunne bruge betaling af et depositum til at løse rengøringsproblemet.
Arne: Dette er tilfældet ved ekstern udlejning. Det er ikke muligt i forbindelse med
foreningernes brug af huset.
Fra salen: Er der regler vedr. rengøringen.
Arne: Ja, der er opslag.
Fra salen: Forslag om at have en tjekliste, som man kan gå frem efter.
Fra salen: Man kunne uden videre sætte kontingent til fællesrådet op til kr. 500.
Fra salen: Forslag om en bedre annoncering vedr. udlejning i Solbjerg Nu.
BJ: Det er allerede på listen.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der er et rettidigt fremsendt forslag fra Jørn Kruse, Solbjerg Pensionistforening, som BJ
ikke har modtaget, gående på anskaffelse af nyt lydudstyr til Beboerhuset. Det eksisterende er hverken godt nok eller tidssvarende.
Repræsentantskabet anerkender forslaget som rettidigt fremsat. Der blev ikke foretaget
afstemning, men FU blev bemyndiget til at undersøge muligheder for en sådan anskaffelse.
6. Valg til forretningsudvalg.
6.1

Afsked med Finn Krogslund Jensen.
6.1.1 Brian Jonassen holdt en afskedstale for Finn, hvor der blev udtrykt den største respekt for Finn og for det kolossale arbejde og engagement, Finn har
ydet gennem 30 år i FU.
Karakteristika som ”ansvar er ansvar”, ”et ord er et ord” og ”ordentlighed” i
stort såvel som småt blev anført.
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Solbjerg Fællesråd.
Brian spurgte: ”Hvad giver man en mand, som har brugt 30 år på frivilligt arbejde?”
Med henvisning til FU’s tradition for at slutte møderne med lidt socialt samvær
omkring en kage eller en ostemad, blev svaret her en kæmpekage, som forsamlingen efterfølgende fik fornøjelse af.
Brian sluttede af med at takke Finn for indsatsen gennem de mange år, og
forsamlingen kvitterede med stående hyldest.
6.1.2 Finn takkede for de pæne ord med nogle bemærkninger om tingenes tilstand
og tiden, der er gået.
Søen blev renset op, og vi har omkring den, og i det hele taget, en dejlig natur
med et stort skovområde og den bedste hundeskov i kommunen – folk kommer langvejsfra.
Vi har lav kriminalitet.
Der er blevet renere i byen, så måske er ”Hold rent Dag” snart ikke nødvendig
længere.
Solbjerg Fællesrådet er med stigende medlemstal et af de bedre råd i Aarhus
kommune – også selvom det ikke kaster bedre busforhold af sig.
Vi har et godt Fritidscenter.
Der er fremgang i Solbjerg. Det skal fortsætte, hvilket der er gode muligheder
for.
Solbjerg skal være et godt sted at være for alle.
En del af ”lønnen” for frivilligt arbejde er interessen for og samværet med andre mennesker. Man lærer noget hele tiden, og ser hvordan tingene er inde
bagved.
Finn sluttede sit sidste møde med at ønske alt godt for Solbjerg og dem, der
bor her, samt fortsat fremgang for Fællesråd, Repræsentantskab og FU.
6.2

Valgresultat fremgår af bilag 4
Alle valg er for 2 år.

7. Valg til beboerhusstyrelsen
7.1

Valgresultat fremgår af bilag 4
Alle valg er for 2 år.

8. Eventuelt.
8.1

BJ gav udtryk for, at vi ser frem til forventningsafstemning mellem FU og repræsentantskabet. Det er meget lettere, hvis man tager kontakt, hvis der er noget man gerne vil kommentere eller have taget op.

8.2

BJ gjorde opmærksom på, at foreningerne kan udpege repræsentanter frit. Repræsentanter behøver ikke at være i pågældende forenings bestyrelse.
Kan være en mulighed for at fordele arbejdet over flere personer.

8.3

Endelig opfordrede BJ medlemmerne til at gå sammen, når der skal laves aktiviteter.

8.4

Lions (Janeck Hillers) takkede for den nye trailer til flagalléen. Traileren er afprøvet,
og den fungerer. Også tak for den gamle trailer.

8.5

Der var forslag om at overveje internet i beboerhuset.
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Solbjerg Fællesråd.

8.6

Gunnar Hauerslev takkede for god ro og orden, og BJ takkede for fremmødet og
den indsats, der til daglig gøres i foreningerne.

Forkortelser.
AK
BJ
BL
FKJ
FR
FU
F&K
HB
IP
JSJ
KST
SJJ
SUS

Annette Kaalund
Brian Jonassen
Berit Lauritsen
Finn Krogslund Jensen.
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Fritids og Kulturforvaltningen.
Henning Bramsen
Ingelise Pedersen
Jens Sejr Jensen
Karsten Stær.
Susanne Juul Jakobsen
Sussie Olafsson

Ref.

Karsten Stær
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Solbjerg Fællesråd.
Brian Jonassen

Bilag 1.

Forretningsudvalgets beretning på Solbjerg Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter mandag den 2. maj 2016 kl. 19.
Indledning:
Til de der har modtaget dagsorden/indkaldelsen og skimmet vedhæftede bilag, så er vi i en situation for forretningsudvalget i Solbjerg Fællesråd, som mig bekendt ikke har haft sin sammenligning de sidste 30 år. Finn Krogslund Jensen har valgt at lade 2016 være sit sidste og
vælger dermed ikke at lade sig genopstille, når vi når ned under dagsordenens pkt. 6 ”valg til
forretningsudvalget”.
Det vil jeg meget gerne knytte en kommentar til, når vi kommer ned til punktet senere på aftenen og i stedet fortsætte beretningen.
Medlemsoptag:
Solbjerg Fællesråd tæller til dato 54 medlemmer, og vi har til dette repræsentantskabsmøde
modtaget anmodning om optagelse af Genbrugsbutikken i Solbjerg ved Kirkens Korshær og
Folkekirkens Nødhjælp. Foreningens værdigrundlag falder indenfor Fællesrådets formål §2,
og kan repræsentantskabet i dag godkende medlemmet i henhold til §3, vil vi i Solbjerg
Fællesråd fremadrettet være 55 medlemmer.
Optagelse af Genbrugsbutikken i Solbjerg Fællesråd blev godkendt.
Legat Familie og Samfund:
Frem til 15. april 2016 har borgere i Solbjerg haft muligheden for at indstille Solbjerg-kvinder,
der, som der skrevet står, ”har udført et specielt arbejde for Solbjerg by og omegn”, til
modtagelse af legatet ved Familie og Samfund varetaget af Solbjerg Fællesråd.
Blandt de mange motiverede indstillinger til modtagelse af legatet er valget faldet på en
kvinde, som beskrives med følgende ord ….
BJ oplæste en af indstillingerne.
Legatet blev tildelt Mette Blicher Folmer.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
I Solbjerg Fællesråd har opfyldelse af formåls §2 vores førsteprioritet, og gennem mange frivillige og engagerede mennesker lykkes det os, som beskrevet, at drive Fritidscentret, Flagallé,
Lokalbladet Solbjerg Nu og Solbjerg Aftenskole
I første halvdel af 2016 har vi i Fællesrådet arbejdet på at få organisationen bag aftenskolen
på plads, hvorefter arbejdet her fra foråret og frem til sommeren ligger i at få sat et hold til at
drive Solbjerg Nu videre, da Finn stopper som ansvarshavende redaktør på bladet. Dog er der
fra Finn givet accept på og dermed større arbejdsro til forretningsudvalget, at 10. og sidste
blad i det 50. oplag kommer på gaden medio juni.
Med hensyn til Flagalléen, der drives i samarbejde med Lions Solbjerg, så blev det oplyst ved
seneste repræsentantskabsmøde i november, at der ville blive investeret i ny trailer. Den er
siden november blevet opgraderet, så den nu skulle være fremtidssikret ved et eventuelt
ønske om udvidelse af alléen.
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Ud fra en vision om at skabe en bæredygtig byudvikling i Solbjerg med fokus på tre
begreber, miljø, sundhed og økonomi kan i den forgangne periode fremhæves følgende,
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Solbjerg Fællesråd.
Miljø.
(Herunder tilgængeligheden til og fra byen med den offentlige transport og tiltag der fremmer
gående og cyklende.)
D. 25. januar 2016 blev der åbnet for høring til den Kollektive trafikplan 2017, hvortil Fællesrådet fremsendte høringssvar.
Ved samme lejlighed blev, på opfordring fra Chefkonsulent Kollektiv Trafik, Rigmor Korsgaard, afholdt møde med Solbjerg Fællesråd, Helle Østergaard og repræsentant fra Midttrafik
Anne Bach.
Fra salen: Skal 202’erens rute forkortes?
BJ: Ja. Tanken er, at 202 bortset fra en morgen og en eftermiddagsafgang ikke går længere
end til Tranbjerg. Det præcise forholdet til letbanen ligger ikke helt klart.
D. 16. april 2016 er indkommet forslag fra Grundejerforeningen Høilund til at se på sikker trafikvej over Fastrupvej fra Højlundsparken mod skolen.
Fra salen: Er der konkrete forslag?
Bjarne Lampe oplyste, at det er der ikke, men at man tænker på en fodgængerovergang i
krydset Fastrupvej, Vestervangsparken og Højlundsparken.
Cykelstien Solbjerg-Malling på budgettet 2016-2017 og fremgår af den indstilling ”Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2016-2019” der har været i teknisk udvalg d. 18.4.2016
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2016/2016-0413/Referat-e894/Anlaegsprogram-for-trafikal-infrastruktur.aspx
Vi forventer her i foråret, at der i tunnel under Hovedvejen bliver udskiftet til LED-belysning.
Der oplyses fra Aarhus Kommune, at der i 2016 vil blive foretaget en ny opdateret Skolevejsanalyse, som vi i Fællesrådet håber at kunne være med til at præge.
Fra salen: Hvordan 10 meter cykelsti?
Mette Blicher forklarede baggrunden.

Sundhed
(Herunder samlingssteder i byen, der styrker og udvikler fællesskaber og sikrer mangfoldigheden og rummelighed for alle.
At vores naturressourcer er tilgængelige og fordrer til sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter
der fremmer folkesundheden.)
D. 14. januar 2016 kunne vi i Stiften læse, at Dansk Naturfredningsforening i løbet af 2016
rejser fredningssagen igen, hvor forslag til stien føres højere op i terræn i forhold til afviste
forslag fra 2014. Fra indstilling har Fredningsnævnet og eventuelt Miljøklagenævnet med hver
2 år til behandling og kommunen 1 år, samlet 5 år.
Naturfredningsforening Aarhus har fremsendt ønske om møde.
Der har været dialog med formanden for lodsejerforeningen Solbjerg Sø
Med deadline 9. februar 2016 indgav Solbjerg Fællesråd sin skriftlige støtteerklæring som
opbakning til Solbjerg Fodbolds arbejde i at søge fonde om tilskud til etablering af multibane
ved hallen/skolen
BJ oplyste, at bevilling ikke blev givet.
Arrangementet ”Hold rent dag” blev afviklet 16.4.2016 med deltagelse af omkring 32 personer
heraf omkring 11 børn.
Fremadrettet vil vi søge større samarbejde om denne dag, eventuelt med skolen, der i år
havde valgt, på mellemtrin niveau, at afholde ”hold rent dag” d. 15. april.
Søger personer til en arbejdsgruppe der kunne arbejde på oplysning om vore stier og deres
udbredelse og sammenhæng. En paragraf 8 arbejdsudvalg.
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Solbjerg Fællesråd.

Økonomi
(Herunder sikre at byudviklingen ikke bremses og at der hele tiden sker en naturlig udskiftning
og tilgang af nye borgere.)
Timemodellen (Stavnsbindingen)
4. januar modtages besked om at Høringsnotatet til idéfasehøringen af ”Ny bane Hovedgård –
Hasselager” er blevet offentliggjort.
15. marts 2016 blev der afholdt infomøde af Banedanmark i Kolt/Hasselager med deltagelse
af Solbjerg Fællesråd.
En sag der følges nøje, og hvor vi som Fællesråd er bekymret overfor 3. og sidst tilkomne
centerlinje, da den meget markant skærer gennem byen og blot tilføjer endnu flere borgere til
stavnsbinding.
Frem til 2. høringsfase, hvor Fællesrådet også afgiver svar, skal vi være vore medlemmer
behjælpelige i forhold til eventuelle fremsendt ønsker, herunder ønsker om evt. borgermøde,
konsekvensanalyse osv., men vigtigst af alt sikre, at vi står sammen som ét Solbjerg, vores
Solbjerg, og lægger et konstant pres på det politiske system, da det i sidste ende bliver en
beslutning foretaget på Christiansborg.
Fra salen: Der har været en biolog herude for at tjekke, om der er var tudser.
Fra salen: DF og Venstre vil gennemføre elektrificeringen men droppe ”resten”.
Fra salen: Der er ikke bare tale om timemodellen – der er også behov for kapacitetsudvidelse
på banelinjen, så vi kan ikke slappe af endnu.
D. 19. februar modtog Fællesrådet fra Planafdelingen Teknik og Miljø mail angående igangsætning af forundersøgelser for et område til etageboliger ved Østergårdsvej, Solbjerg (Solbjerg Have) Herunder eventuel udarbejdelse af lokalplan for området.
Parkvangens beboere blev informeret og har indgivet kommentarer til kommunens fremsendte materiale.
D. 20. april 2016 blev der på Solbjergskolen afholdt workshop angående Aarhus Kommunes
klimaplan, herunder CO2 neutral Aarhus 2030.
Område ved Astrup er udpeget i Kommuneplan 2013 som muligt område for vedvarende
energi herunder vindmølle i højden 80-150 meter, forventeligt 125 m.
Deadline for høringssvar til idefasehøringen foreligger 21. juni 2016.
Fællesrådet forventer at afgive høringssvar.
BJ refererede, at det efter kommunens opfattelse ikke var vindmølleområdet men det konkrete
projekt, der blev taget af bordet tidligere. Der er dermed fortsat mulighed for en kæmpevindmølle i området.
Bering-Beder vejen.
Her afventes stadig at resultatet af 2. høringsfase kommer til behandling i Aarhus Byråd. Forventningen var ultimo 2015, men grundet de mange høringssvar er tidsplanen rykket til forventeligt primo 2016, hvilket vi mener, er ved at være overskredet. Solbjerg Fællesråd følger sagen/udviklingen meget nøje.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?
Fremadrettet for Fællesrådet, så ligger der en stor opgave i at løfte, hvor Finn slipper. Hertil,
vil der med sikkerhed komme en ny forventningsafstemning repræsentanter og forretningsudvalg imellem, da rigtig mange ting ligger som en usagt forretningsorden skabt over de sidste
30 år med Finn som tovholder.
Hertil er der også fra Aarhus Kommune, medborgerskabsudvalget, på dagsordenen at ”gentænke Fællesrådene” som blev præsenteret på Fællesrådsseminar i Rådhushallen d. 3. marts
2016. Hvad der ligger i orden ”gentænke”, må vi afvente og se og i bedste fald præge.
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Solbjerg Fællesråd.
Arne V. Andersen

Bilag 2.

Beretning fra beboerhusstyrelsen 020516.
Efterårs- og Vinterperioden er forløbet uden de store problemer.
Huset er blevet flittigt benyttet af medlemsforeningerne til medlemsmøder, generalforsamlinger, julefrokoster, aftenskoleundervisning, folkedans, billard, lotterispil og mange andre mødeaktiviteter.
Udlejningen af beboerhuset til fester og aktiviteter er foregået uden de store problemer.
Man skal huske at reservere de lokaler, man skal bruge, i god tid.
Rengøringen i Huset foretages af Renata efter behov.
Ingelise har den daglige kontrol af huset, og løser de akutte problemer, der opstår.
lngelise har også kontakten til alle, der lejer huset.
Der er indhentet priser på isolering af lofter og ydervægge. Der overvejes i samråd med kommunen, hvad der kan betale sig.
Fodboldafdelingen har renoveret badelokalerne i underetagen og er i øjeblikket i gang med
ydervæggene.
Beboerhusstyrelsen vil også gerne have isoleret Sceneområdet, da der altid kommer masser
af kulde fra den kant af huset.
Den daglige rengøring af lokalerne efter brug er på det seneste blevet meget bedre, men der
er dog stadig enkelte, der glemmer at svabre eller feje gulvet og tørre bordene af efter brug.
Husk at aflevere lokalerne i samme tilstand, som I selv ønsker at modtage dem. Den ansvarlige person for rengøring og oprydning er altid den person, der er skreven op i reservationsbogen.
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Solbjerg Fællesråd.
Brian Jonassen

Bilag 3.

Beretning for Solbjerg aftenskole – beretning 2. maj 2016
Solbjerg Aftenskole har i efteråret 2015 afviklet 8 hold,
5 Bevægelseshold
1 Vinkursus
1 Madlavning for mænd
1 Striklerier
I foråret 2015 blev der afviklet 5 hold, hvoraf 4 var bevægelseshold og 1 vinkursus.
Et godt tegn på at opbakningen er til stede for at opretholde en uafhængig Aftenskole i byen,
men samtidig et billede på, hvordan Aftenskolen arbejder på at tilbyde et bredere udvalg af
hold, hvor kulinariske og kreative hold finder sted på lige fod med bevægelsesholdene.
I efteråret 2015 er der ud over holdene afviklet et debatskabende arrangement Kost og
Økologi finansieret gennem 10 % -puljen, et tilskud, der skal tilbagebetales, hvis ikke det
finder anvendelse.
Som berettet på repræsentantskabsmødet november 2015, så har tidligere Aftenskoleleder
Camilla Broo Lykkeberg opsagt stillingen pr. 31.12.2015.
I den forbindelse, med søgen efter ny aftenskoleleder fra 2016, er den nuværende
organisation gjort større, så Aftenskolen i dag er repræsenteret ved,
Den koordinerende leder, Berit Lauritsen, med ansvar for blandt andet:
- holdoprettelse
- lokalebooking
- undervisere
- tilmeldinger
- kommunale blanketter osv.
Den administrative leder, Annette Kaalund, med ansvar for blandt andet:
- kontakt KMD
- aflønning
- regnskab
- ansøgning tilskud osv.
Vi takker fra Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg Berit og Annette for at indgå i arbejdet
med at drive byens Aftenskole videre og kan allerede mærke, hvordan nye personligheder
bringer nye idéer og tanker ind.
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Solbjerg Fællesråd.
Valgte.

Bilag 4.

Valgt 2014
Forretningsudvalget
Henning Bramsen
Karsten Stær
Brian Jonassen
Jens Sejr Jensen
Finn Krogslund Jensen
Susanne Juul Jakobsen
Sussie Olafsson
Benno Nagbøl
Helle Jensen
Lene Staub Jensen
Arne Andersen (suppleant)
Kjeld Ingerslev (suppleant)
Susanne Juul Jakobsen (suppleant)

Valgt 2014 for 1 år
X
X

Valgt 2015
X
X
X

Valgt 2015 for 1 år
X

Ønskede ikke genvalg
X

X
X
Valgt 2014 for 1 år
X
Valgt 2014 for 1 år

X

Aftenskolen
Elevrepræsentant

Ingen

Ingen

Revisorer
Aftenskolen
Gunnar Hauerslev
John Sørensen
Revisorer
Solbjerg NU
Gunnar Hauerslev
Gert Malmkvist
Revisorsuppleanter
Berit Riis
Per Stoltenberg
Revisorer Beboerhuset
Gunnar Hauerslev
John Sørensen
Anders Fallentin (suppleant)
Zita Aabrandt
Bo Rosenborg (suppleant)
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X
Ønskede ikke genvalg
Ønskede ikke genvalg
Ønskede ikke genvalg
X
X
X

X
X

Beboerhusstyrelsen
Ingelise Pedersen
Arne Andersen
Ole Alrø Olesen
Ove Hesselbjerg
Bodil Andersson (suppleant)
Helle Kristensen (suppleant)

Revisorer
Fællesrådet
Gunnar Hauerslev
Gert Malmquist

Valgt/genvalgt 2016

X
X
X
X
X

X

Ingen

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

Ønsker ikke genvalg
X
X
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Solbjerg Fællesråd.
Medlemsliste

Bilag 5.

FU fører en fortegnelse over Fællesrådets medlemmer. Af fortegnelsen fremgår den af hvert
enkelt medlem udpegede kontaktperson.
Materiale, der udsendes fra FU / Fællesrådet, vil blive sendt til kontaktpersonerne via e-mail.
Medlemslisten, kan ses på Fællesrådets hjemmeside.
Ændringer til medlemslisten bedes meddelt FU’s sekretær via e-mail.
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