Solbjerg Fællesråd.
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. november 2018.
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.

0. Oplæg.
Fremlæggelse af Solbjerg Byport v/ Erik Schulz og Jesper Bach.
Erik Schulz orienterede om, hvordan forhistorien for projektet Solbjerg Byport, herunder,
tidligere forsøg, er mundet ud i det aktuelle forslag og lokalplan.
Jesper Bach gennemgik forslaget og de visioner, der knytter sig til det. Man har fokus på
godt håndværk og indpasning i det lokal miljø
Der afholdes borgermøde på skolen 201118, kl. 17-19, hvor man opfordres til at møde op.
Det er jo nu, der er mulighed for at påvirke projektet. Blandt andet efterspørges forslag til
et andet navn for området end Solbjerg Byport.
Den præsentation, der blev anvendt på repræsentantskabsmødet, vil sammen med andet
materiale være tilgængeligt på www.solbjergbyport.dk efter borgermødet.

1. Valg af dirigent.
BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.
Af Fællesrådets 56 foreninger var 25 repræsenteret på mødet med i alt 34 personer.
Samlet var 40 tilstede.
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

(Bilag 1)

Indledning
Medlemsudviklingen
HJ har ønsket at træde ud af FU.
FU takker for indsatsen og et godt samarbejde.
Susanne Hillers indtræder i Helles stede.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?
BJ oplyste, at det er hans plan, at stoppe som formand for fællesrådet ved udløbet
af indeværende periode – men ikke nødvendigvis at trække sig fra FU.

Beretningen blev godkendt
3. Udvalgsberetninger til godkendelse.
3.1

Beboerhusstyrelsen (ved Arne V. Andersen)

(Bilag 2)

3.2

Solbjerg Aftenskole (ved BJ )

(Bilag 3)

Beretningerne blev godkendt
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4. Indkomne forslag.
Ingen.

5. Eventuelt.
Mødedeltagernes bemærkninger på de i beretningen omtalte ”små sedler”, som vi samler
ind, vil blive behandlet på kommende FU-møder.
Fra salen: Er der noget nyt om Skovgaard-grunden?
BJ: Nej, ikke vi kender til.
Kommunen kigger på Solbjerg Hovedgade generelt, så måske er der en mulighed for at få
gang i noget her. Tiltrængt er det i hvert fald.
Fra salen: Hvordan står det til med belægning på cykelstien til Malling.
BJ: Kommunen arbejder på det, men vi ved ikke, om det bliver til noget eller hvornår.
BJ: Tak til Gunnar Hauerslev for at tage jobbet som dirigent og til Helle for tiden i FU.

Forkortelser.
BJ
FR
FU
HB
HJ
IP
JSJ
KST
LSJ
MKT
SJJ

Brian Jonassen
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Henning Bramsen
Helle Jensen
Ingelise Pedersen
Jens Sejr Jensen
Karsten Stær.
Lene Staub Jensen
Mads Kirkegaard Thomsen
Susanne Juul Jakobsen

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 5. november 2018 kl. 19.
Indledning: (Før traktement – sedler og kuglepenne ved borde)
Jeg vil starte, hvor vi sluttede for 6 måneder siden ved seneste repræsentantskabsmøde. Her
rejste vi følgende spørgsmål for repræsentantskabet.
Hvad er Solbjerg Fællesråds DNA?
Hvad er kerneopgaverne?
Hvordan adskiller Fællesrådet sig som paraplyorganisation for ikke blot at være en forening
blandt foreningerne?
Hvad skal vi for alt i verden holde i gang og hvilke tiltag lukkes stille og roligt ned, hvis
opbakningen ikke er til stede til at varetage organiseringen? Er det Beboerhuset?
Aftenskolen? SolbjergNU medlemsbladet? Arrangementerne? Samarbejdet med Aarhus
Kommune?
Medlemsoptag: (Efter let traktement)
Solbjerg Fællesråd har op til dette repræsentantskabsmøde ikke modstaget anmodning om
optag eller afvikling af medlemmer og tæller dermed efter dette repræsentantskabsmøde stadig i alt 56 medlemmer.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
I Solbjerg Fællesråd har vi arbejdet med og klør stadig på med at få klarlagt forretningsudvalgets opgaver og dissekere disse op i mindre bider for her igennem at få aktiveret flere frivillige
og dermed gøre organisationen mindre sårbar.
Dermed så varetager forretningsudvalget overordnet organiseringen af fællesrådet, indkomne
høringssvar, større anlægsmæssige indvirkninger på lokalsamfundet, indkommende ad hoc
opgaver samt koordinering af underudvalg. En række underudvalg på pt. 9 stk. alle repræsenteret med tovholder fra forretningsudvalget som vedtægterne foreskriver.
01 Økonomiudvalget repræsenteret ved forretningsudvalget tegningsberettigede og kassereren, der varetager regnskabet.
02 Arrangementsudvalget repræsenteret ved Lene Staub som tovholder på arrangementer
som, ”Repræsentantskabsmøder”, ”Hold rent dag”, ”Byens Juletræ”, ”Intern julefrokost” og
eventuel omdeling af julekurve eller lignende.
03 SolbjergNU pt. repræsenteret ved undertegnede, men med planer om at kunne overdrage
tovholderrollen til Susanne Juul Jakobsen. I dette udvalg indgår layoutansvarlige Bjarne
Lampe, kasserer Henning Bramsen, Brian Jonassen med indlæg til SolbjergNU og annonceansvar. Sidstnævnte forventes overdraget til ny frivillig person i starten af 2019.
04 Hjemmesiden pt. Brian og Susanne som tovholder og webmaster Kjeld Lyngsø. En rolle
han har indvilget i at varetage trods flytning fra byen. Nye ressourcer i dette udvalg vil
kunne hjælpe på udviklingen af fællesrådets hjemmeside. Herunder ønske om eventuel
by-kalender.
05 Solbjerg Aftenskole med undertegnede som tovholder til forretningsudvalget og med Bodil
Johannsen som aftenskoleleder. Her har vi et forestående møde med Janni Glud Andersen, der har givet tilsagn om at investere nogle timer i Aftenskolen. Dette kunne være
kassereropgaven eller en plan for fremtiden for Aftenskolen. Mere om dette under aftenskolens beretning.
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06 Beboerhus, hvor Jens Sejr Jensen sidder som repræsentant fra forretningsudvalget i
samarbejdet med den nedsatte beboerhusstyrelse, der varetager drift af huset.
07 Flagallé, hvor Mads Thomsen er sat på som tovholder i forhold til aftalen om opsætning af
flagalléen i samarbejde med Lions Solbjerg.
08 Tryghedsnetværk, hvor undertegnede pt. er kontaktperson ind i forretningsudvalget og
hvor frivillig Dennis Rohde deltager i møderækkerne som repræsentant for Solbjerg. Et
udvalg vi investerer i, da det giver os en kort kommunikationsvej til Østjyllands politi og en
række informationer tilbage til byen i form at statistikker, der kan videreformidles ud i byens beboer- og grundejerforeninger.
09 Veje og Stier, hvor Mads Thomsen er kontaktpersonen ind i forretningsudvalget og frivillig
Louise Perry er sat i gang i forhold til udarbejdelse af helhedsplan Solbjerg for veje og stier. Et udvalg der er i sin spæde start med fokus på at kunne holde en mere vedvarende
og fokuseret dialog med Aarhus kommune.
Første møde med kommunen foreligger 20. november.
Så kære repræsentantskab, nu vil jeg gerne have jer til at kigge på det stykke papir, hvor i
forud for beretningen definerede jeres syn på Fællesrådets DNA og kerneopgaver og vurdere,
om i kan se disse repræsenteret i det netop fremlagte? Er vi på rette kurs og forventningerne
afstemt?
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Ud over ovenstående driftsopgaver varetager vi i forretningsudvalget behandling af indkomne
muligheder for høringssvar eller anden for invitation til møder.
Cykelhandlingsplan 2017 vedtaget i Aarhus Byråd 060618 holder vi lidt øje med. I indstillingen
er cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg på listen over højt prioriterede opgaver i de i budgetforhandlingen afsatte millioner til handlingsplanen.
VE-anlæg, herunder områder afsat kommuneplanen i blandt andet Solbjerg. Indstilling af
280818 er forelagt byrådet og sendt retur i teknisk udvalg. Temaplan for vedvarende energi er
tilbage på dagsordenen i Aarhus Byråd 141118.
Grundlæggende ser det ud til at anviste områder i kommuneplanen indstilles til at skulle fjernes, og sager om VE-anlæg behandles i byrådet fra sag til sag.
Inden for forslag til lokalplanændringer er der to forhold i lokalsamfundet Solbjerg, vi følger,.
Den første er:
Lokalplan for ny bebyggelse på Østergårdsvej i Solbjerg, Solbjerghaven. Her er projektet i
øjeblikket i høring frem til 30. november. Et oplæg om opførelse af 42 boliger i Solbjerghaven
ved bygherre, Aarhus omegns boligforening.
Den anden er, som i netop er blevet præsenteret for:
Solbjerg Byport. Denne er som forelagt endnu ikke kommet ud i 8 ugers høring, men der arbejdes på fra Aarhus kommune og bygherrens side at afvikle et informationsmøde i byen d.
20. november.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?
Vi skal også til at se fremad… to år fremme i år 2020 fylder Solbjerg Fællesråd 50 år, og allerede året efter i år 2021 fylder Ny Solbjerg 150 år. Skal det fejres? Skal det arrangeres?
Sidstnævnte vil vi forsøge at rejse som fokuspunkt i netværksgruppen FUG i Solbjerg.

På vegne af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/ formand
Brian Jonassen
KST SFRep 20181105, Referat.doc 13/11/2018

4

Solbjerg Fællesråd.
Arne V. Andersen

Bilag 2.

Beretning fra beboerhusstyrelsen 051118.
Det sidste halve år er der ikke sket store uforudsete hændelser i Fritidscentret.
Rutinearbejdet med rengøring – udlejning af lokalerne klarer Ingelise uden de store problemer.
Vedligeholdelse af bygninger og lokaler bliver udført i fællesskab med Ole Alrø og
Jens Sejr.
Der er i sommer blevet lagt ny asfalt på parkeringspladsen efter gravearbejdet ved omlægningen af kloakrørene.
De ”nedkørte” stålbuer på P-pladsen er fjernet, så nu er det blevet nemmere at parkere
uden at lave buler.
Vi har fået tilbud på, hvad det vil koste Fritidscentret at blive tilsluttet den nye separering af
kloak- og overfladevand. Vi har indsendt en ansøgning til kommunen om hjælp til at betale for
arbejdet, og håber på en positiv tilbagemelding. Anlægsomkostningerne forventes at blive
omkring kr. 75.000,00.
Vi arbejder også med at få monteret en alarm, der kan lukke for brugsvandet, hvis
der sker et unormalt stort forbrug f.eks. ved brud på vandrørene eller vandhaner, der
ikke lukker.
Det nye Lydanlæg, som pensionistforeningen har søgt penge til, er installeret og fungerer tilfredsstillende.
Den nye kalender for året 2019 er lagt frem , så husk at booker jeres reservationer for
det kommende år.
Er der nogen, som har specielle ønsker til Fritidscentret – Ros eller Ris, så sig frem
og lad os tale om det. Alle medlemsforeningerne har ret til at bruge huset.
Hjælp os fortsat med at passe på huset, så det ikke bliver nedslidt, det skulle gerne kunne
bruges mange år fremover.
Arne v Andersen
Formand for Solbjerg Fritidscenter.

Bjarne Lampe: Ny annonce vedr. udlejning. Har det givet flere udlejninger.
Arne: Ja – så tak for udformningen.
Fra salen: Har man overvejet at anskaffe et klapbord og et puslebord til beboerhuset.
Arne: Spørgsmålet tages med på næste møde.
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Brian Jonassen

Bilag 3.

Beretning for Solbjerg aftenskole – beretning 5. november 2018

Solbjerg Aftenskole har i efteråret 2018 fem igangværende yogahold.
Det bliver de fem hold, der udbydes igen i foråret 2019 af den årsag, at vi i Aftenskolen har fået en henvendelse fra Janni Glud Andersen, som ønsker at bidrage på den ene eller anden
måde, så det stadig lokalt er muligt at dyrke yoga i et længere forløb hen over forår og efteråret.
Hvordan denne ekstra ressource i samarbejde med undertegnede og Aftenskoleleder Bodil
Johannsen kan få fremtiden til at se ud, vil et forestående møde forhåbentlig kunne afklare.
De to nuværende undervisere ønsker som udgangspunkt ikke at indgå under Solbjerg Idrætsforenings Gymnastikafdeling, men åbner op for at holdene i Solbjerg enten kan overtages af
FOF Aarhus eller Aftenskolen i Mårslet.
Alternativt, at aftenskolen kan fortsætte selvstændigt med Janni som kasserer. Dette bliver vi
forhåbentlig klogere på.
Udgangspunktet er dog fra Fællesrådets side, at initiativet til at drive aftenskolen skal komme
fra medlemmerne selv, og afløsere for leder eller kasserer skal findes i interne rækker og ikke
lægges over til forretningsudvalget. Derfor er kravet samtidig at udbuddet holdes på maksimalt 5 yoga hold, med to forskellige undervisere indtil en kommende organisation har fået
tryghed i forretningsgangen og årshjulet.
Undertegnede håber at den ekstra ressource i Janni Glud Andersen kan være behjælpelig
med at få belyst de muligheder der måtte foreligge og være tovholder på at lægge en plan
fremadrettet.

På vegne af Solbjerg Aftenskole

Solbjerg Fællesråds Forretningsudvalg
v./ Formand Brian Jonassen

KST SFRep 20181105, Referat.doc 13/11/2018

6

