Solbjerg Fællesråd.
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 011121.
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 51 foreninger var 21 repræsenteret på mødet med i alt 29 personer.
Anders Østergaard 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.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
2.3.1 Økonomiudvalget.
2.3.2 Arrangementsudvalget.
2.2.3 SolbjergNU.
2.3.4 Hjemmesiden.
2.3.5 Beboerhus.
2.3.6 Flagallé.
2.3.7 Veje og Stier.
2.3.8 Tema- og lokalplaner.
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?

Beretningen blev godkendt.

3. Udvalgsberetning til godkendelse.
3.1

Beboerhusstyrelsen (ved Arne Andersen).

(Bilag 2)

Beretningerne blev godkendt

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2020 til godkendelse.
4.1

Solbjerg Fællesråd (omdelt).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af HB.
Regnskab samt forslag blev godkendt.

4.2

Beboerhuset (omdelt).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af Arne Andersen.
KST: Oplyste at Beboerhuset blev stillet til rådighed som testcenter uden krav om leje, idet opgaven var samfundsnyttig og til stor gavn for lokalsamfundet. Aarhus
kommune afholder omkostninger forbundet med efterfølgende lakering af gulvet i salen.
Fra salen: Har vi fået del i Falcks indtjening.
KST: Nej.
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Solbjerg Fællesråd.
BJ: Har tidligere kaldt huset ”en gammel dame”, som vi bestræber os på at vedligeholde. Vi kan ansøge om delvis tilskud og opnå 70% ved energibesparende tiltag. Ellers maksimalt 50% ved ansøgning til anlægspuljen indenfor Sport og fritid. Dermed
vil der altid være en vis egenbetaling.
Regnskabet blev godkendt.
4.3

Solbjerg Nu (omdelt).
Udvalgte punkter i regnskabet gennemgået af HB.
Fra salen: Spørgsmål til den relativt store egenkapital.
BJ: Forklarede, at der skal være dækning til10 numre.
Fra Salen: Er ikke på digitale medier og vil gerne have alle oplysninger i SolbjergNU.
Evt. lavere sidepris så foreningerne fortsætter med at bruge bladet.
Fra salen: Hvorfor er der ikke negative renter i regnskabet.
HB: Ikke blevet debiteret endnu.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg til forretningsudvalg
6.1

Valgresultat fremgår af bilag 3.
Idet der ”kun” blev valgt 5 medlemmer til FU, blev FU givet mandat til at supplere op
til de 7, vedtægterne foreskriver.

6.2

Debat om Fællesrådets situation.
- BJ:
- Repræsentantskabet bør seriøst overveje, hvilken vej FR og Beboerhuset
skal gå, når det er så svært at skaffe nok frivillige.
- Vi 3, der ikke modtog genvalg, foreslår et møde med de 5 valgte med henblik
på, hvordan overdragelse kan finde sted.
- SH:
- Bekymret for fremtiden. Det er nødvendigt, at andre end FU prøver at skaffe
de 2 manglende FU-medlemmer.
- Beboerhuset kan ikke køre selvstændigt videre eller overdrages til andre. Hvis
FR opløses, skal huset tilbageskødes til kommunen.
- Generel snak om overblik over FR-organisationen, herunder underudvalgene og
deres opgaver, med henblik på at kunne kommunikere til potentielle nye FUmedlemmer.
- ”Reklame” for arrangementet 151121 (Hvad Solbjerg kan gøre for dig).
- Det ville være godt med en bredere aldersmæssig fordeling i FU (og andre bestyrelser).

7. Valg til beboerhusstyrelsen
7.1

Valgresultat fremgår af bilag 3.

8. Eventuelt.
8.1

Intet.
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Solbjerg Fællesråd.
Tak for i aften ved BJ
Forkortelser.
BJ
FR
FU
HB
IP
JBI
JSJ
KST
SH
SJJ

Brian Jonassen
Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådets Forretningsudvalg.
Henning Bramsen
Ingelise Pedersen
Janni Boe Ilfeldt
Jens Sejr Jensen
Karsten Stær.
Susanne Hillers
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 011121 kl. 19.
Medlemsudviklingen.
Solbjerg Fællesråd har i dag 51 medlemmer.
Hvad arbejdes der aktuelt med i Fællesrådet?
I Solbjerg Fællesråd arbejder vi stadig efter den strategi at få forretningsudvalgets opgaver
dissekeret op i mindre bidder for her igennem at få aktiveret flere frivillige og dermed gøre organisationen mindre sårbar overfor udskiftning i organisationen. Et langt og sejt træk.
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. 8 stk. alle repræsenteret med tovholder fra forretningsudvalget som vedtægterne foreskriver.
Økonomiudvalget.
Budget for afholdelse af Solbjerg Fællesråds 50-års jubilæum i 2020 er ikke taget i brug, da
dette arrangement endelig er aflyst grundet Covid aflysninger. Tillige er fejringen af Ny Solbjergs 150-års fødselsdag udsat til 2022. Hvilken form fejringen vil tage, er alt afhængig af antallet af frivillige kræfter. Dog står Solbjerg Fællesråds lovning på økonomisk støtte eller underskudssikring stadig ved magt trods udskydelse.
Afslutningsvis så modtog vi i foråret vanlig bekræftelse på tildelt tilskud 2021 til Solbjerg Fællesråd fra Aarhus Kommune på kr. 20.000, Arrangementsudvalget repræsenteret ved Susanne Hillers som tovholder har efter bedste
evne manøvreret rundt i forhold til landsdækkende restriktioner i forhold til forsamling. Det lykkedes dog i foråret af få afviklet arrangementet ”Hold Solbjerg Rent” – Et arrangement, der
afholdes i samarbejde med FDF Solbjerg og som igennem årene har samlet flere og flere af
lokalsamfundets borgere. Foran os ligger juletræstænding første søndag i advent, hvor julemanden vækkes af de fremmødte børn.
SolbjergNU repræsenteret ved Susanne Juul Jakobsen som tovholder og undertegnede som
annonceansvarlig. Det trykte blad, som her, ligesom andre steder, er i daglig konkurrence
med det digitale medie. Dog er SolbjergNU et blad med over 50 års virke, et blad med en fantastisk historiefortælling, hvor et indlæg fra en lokal annoncør eller medlemsforening, omdeling med hjælp fra Lokalsamfundenes menighedsråd, sikrer Solbjergskolens 8. klasser en
klassetur efter hjælp med omdelingen. Til bladet, skal vi forsøge at finde en ny annonceansvarlig.
Hjemmesiden pt. undertegnede som tovholder og webmaster Kjeld Lyngsø, trods det han fraflyttede byen for et par år siden. Sådan lød punktet her sidste år og sådan lyder det stadig.
Ved seneste repræsentantskabsmøde lykkedes det at få en ny person ind, som påtog sig tovholderrollen i forhold til etablering af ny hjemmeside.
Desværre for forretningsudvalget, men lykkeligt for Christina, så er familien blevet forøget
med en lille prinsesse og teltpælene rykket op og placeret i Galten i dag.
Som beskrevet i indbydelse til dagens repræsentantskabsmøde, så er der ønske om en ny
hjemmeside, da den gamle ikke længere understøttes, så det blev mere
synligt, hvem der var repræsenteret og hvilke områder der blev arbejdet med. En synlighed og
kommunikation ud i lokalsamfundet, der kunne tiltrække eventuelle nye frivillige.
Beboerhus, hvor Jens Sejr Jensen sidder som repræsentant fra forretningsudvalget og i
samarbejde med den nedsatte beboerhusstyrelse varetager drift af huset. Her vil vi henvise til
beboerhusstyrelsens beretning. Dog skal det nævnes, at forretningsudvalget på senest møde
har besluttet støtte beboerhuset med indkøb at nye silkeblomster til vinduerne og noget julepynt til vinduerne, så huset lyste lidt mere op ud mod Solbjerg Hovedgade. Ligeledes ser forretningsudvalget på, hos en lokal fotograf, at indkøbe farverige, lokale fotografier til ophæng i
beboerhuset.
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Solbjerg Fællesråd.
Flagallé, hvor Jens Sejr Jensen er sat på som tovholder i forhold til aftalen om opsætning af
flagalléen i samarbejde med Lions Solbjerg. Her er der ved Foreningen Solbjerg ansøgt om
økonomisk støtte til udvidelse af Solbjerg Flagallé. Et budget på ca. kr. 110.000, - hvor der
kan blive behov for delvis egenfinansiering i enten Fællesrådet eller ved sponsorstøtte. Der
krydses fingre for at vi til foråret med 35 nye flag kan udvide op til indkørsel af byen og ned
langs Kærgårdsvej forbi skole og lokalcenter.
Veje og Stier, hvor Karsten Stær er kontaktpersonen i fællesrådet.
Her har stiforløb for bløde trafikanter mellem Solbjerg og Tranbjerg været en stor del af dagsorden i samarbejde med lokal borgergruppe og beboere i Bryggervangen. Linjen for cykelstien
er fastlagt og indhentning af tilladelser er igangsat af Teknik og Miljø. De hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder pukkelbump, har vi, grundet manglende inddragelse, kunnet følge på samme vis som det resterende lokalsamfund i pressen. På et tidspunkt, vi er ved at afsøge hvornår, vil de anlagte pukkelbump blive udskiftet til pudebump. I øjeblikket er vi i en begyndende dialog omkring shunt løsning fra Solbjerg Hovedgade til Gammel Horsensvej ved
Hundeskoven, som ligger som en del af udbygningsaftalen i lokalplan 1114 Solbjerg Bytorv.
Herunder ved anlæggelse af shunt løsning indtænkes en bedre adgang/start på cykelstien
mod Tranbjerg, som i dag munder ud i midt i en indkørsel til Hundeskoven.
Tema- og lokalplaner, repræsenteret ved undertegnet som tovholder.
Lokalsamfundet Solbjerg vokser. Det ser vi blandt andet i Solbjerghave og ved Solbjerg Bytorv, hvor boligerne rejser sig fra grunden. Vi ser også, at der i nye temaplaner er tanker om
nye udstykninger på den sydlige side af Østergårdsvej i Astrup. Resultatet af disse temaplaner
og indkomne høringssvar vil vise om det går fra tanke til handling. Lige pt. med deadline 1.
december er der tre temaplaner ude med naturen i fokus. ”Et grønnere Aarhus med mere
blåt”, ”Landskabet i Aarhus” og ”Naturen i Aarhus” Alle meget konkrete i forhold til Lokalsamfundet Solbjerg.
Hvor er Fællesrådet repræsenteret?
Ud over ovenstående driftsopgaver, så varetager vi i forretningsudvalget behandling af indkomne muligheder for høringssvar eller anden for invitation til møder.
I øjeblikket forsøger vi at få indsigt i planerne for udbygning af Solbjergskolen og de fordele
dette giver i forhold til færre vandreklasser og forhåbentlig bedre indeklima. Samtidig dog også fokus på de eventuelle konsekvenser denne renovering/udbygning må få på de andre brugere på skolen, så som Lokalarkivet, Solbjerg Ungdomsklub og inddragelse af festsalen og
dets anvendelse for borgermøder og lignende. I samme ombygning forsøges indsigt i omdannelse af folkebibliotek og skolebibliotek til ét kombi bibliotek i skolens nuværende festsal.
Ved siden af skolen arbejder de frivillige kræfter i idrætsforeningen på en udvidelse af kapaciteten. Her har vi i samarbejde med repræsentant fra idrætsforeningen fået et møde op at stå
torsdag d. 11. november i borgmesterens afdeling. På mødet deltager Børn og Unge og Sport
og fritid, for gennem mødet at få de to magistrater til at arbejde sammen og sikre det bedste
projekt eller de bedste forudsætninger for begge projekter.
Hvilke opgaver ligger fremadrettet for Fællesrådet?
Det vil blive skole/fritidsområdet i fokus i forhold til udbygning af begge dele, samt fokus på
byens udvikling og sammenhængskraft i forhold til nuværende og eventuel kommende udbygningsplaner.
Lokalsamfundet Solbjerg vokser og dermed skal vi sikre at de forskellige institutioner følger
med, at sammenhængskraften i byen er intakt for herigennem forsat at sikre en bæredygtig
udvikling.
Ser vi frem i krystalkuglen, så er der i dag stor fokus på de yngste borgere i lokalsamfundet i
forhold til kapacitet i pasningsinstitutioner og skole, men disse yngste har det med at vokse og
snarligt, før vi næsten opdager det, blive til unge mennesker. Et område, de unges frirum, hvis
man ikke er en del af fritids- eller klub miljøet lider i dag og også fremadrettet vil være utilstrækkelig, hvis vi ikke sætter disse unge i fokus.

På vegne af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/ formand Brian Jonassen
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Solbjerg Fællesråd.
Arne V. Andersen

Bilag 2.

Beretning fra beboerhusstyrelsen 011121.
I tiden fra det sidst afholdte Repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fællesråd,
har huset været delvis nedlukket på grund af Covid pandemien.
De faste aktiviteter har alle været aflyst, de fleste er nu i gang igen.
Huset har i mellemtiden været brugt til lyntest af Covid 19.
Falck har været aktive med prøvetest 1-2 gange om ugen.
Gulvlakeringen i salen har taget lettere skade af den brugte afspritning ved
prøvetestene. Falck betaler for en nylakering af gulvet, der forventes at blive foretaget mellem
Jul og Nytår 2021.
Vi har benyttet tiden til at få udskiftet gamle utætte vinduer på 1. salen med
nye energirigtige.
Den daglige drift, og udlejning af huset, klares af Ingelise.
Småreparationer klares af Ole Alrø og Jens Sejer.
Der har været problemer med, at den nyinstallerede vandalarm har lukket for vandet
uden grund. Problemet skulle nu være overstået.
Husk at skrive jeres mødetider for det kommende år i den nye kalender,
Husk ikke at efterlade nøgler og værdigenstande i garderoben, da der desværre er
ubudne gæster, der også besøger huset.
Vi venter for tiden på at få udskiftet et toilet i forgangen, så vi kan blive fri for den
ubehagelige lugt, der somme tider forekommer.
Arne v Andersen
Formand for Solbjerg fritidscenter

Fra salen: Akustikken i salen er meget dårlig. Der har været talt om at opsætte lyddæmpning.
Sker der noget?
Arne: Forskellige muligheder er undersøgt, men ingen vil garantere, at det bliver bedre, med
mindre loftshøjden øges. Det er der ikke penge til.
Fra salen: FR kunne bidrage – der er jo overskud.

KST SFRep 20211101, Referat.doc 10/11/2021

6

Solbjerg Fællesråd.

Valgte.

Bilag 3.

Valgt 2018
Forretningsudvalget
Karsten Stær
Brian Jonassen
Jens Sejr Jensen
Susanne Juul Jakobsen
Lene Staub Jensen
Susanne Hillers
Henning Bramsen
Arne Andersen (suppleant)
Søren Drasbæk (suppleant)
Søren Farsø
Jens Pind

Beboerhusstyrelsen
Ingelise Pedersen
Arne Andersen
Ole Alrø Olesen
Ove Hesselbjerg
Bodil Andersson (suppleant)
Bjarne Lampe (suppleant)

Revisorer
Fællesrådet
Gunnar Hauerslev
Gert Malmquist
Revisorer
Solbjerg NU
Gunnar Hauerslev
Gert Malmkvist
Revisorsuppleanter
Berit Riis
Per Stoltenborg
Revisorer Beboerhuset
Gunnar Hauerslev
Annette Brøgger
Zita Aabrandt (suppleant)
Bo Rosenborg (suppleant)

Valgt 2019

Valgt 2020*

X
X
X
X
X
X

X
X
Udtræder
X
X
X
X (for 1 år)

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

For ½ år
For 1½ år (in absentia)

X

X
X

X (in absentia)

X
X (in absentia)

For 1½ år (in absentia)
For ½ år
For ½ år
For 1½ år
For ½ år
For 1½ år

X

X (in absentia)

X

For ½ år
Modtager ikke genvalg
For 1½ år
For ½ år
For 1½ år
For 1½ år

For ½ år
For 1½ år (in absentia)

X

X (in absentia)

Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg
For ½ år
For ½ år

X
X

X

Valgt/genvalgt 2021

For 1½ år (in absentia)
For ½ år

For ½ år
For 1½ år (in absentia)
For ½ år
For 1½ år

*) På grund af Corona var der ikke valg i 2020
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