Indkaldelse:

Repræsentantskabsmøde maj 2017

Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.5.2017, kl. 19.00- 22.00

Sted:

Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg

Solbjerg Fællesråd
Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter

Forretningsudvalg

I henhold til vedtægternes § 5 og § 6 indbyder Solbjerg Fællesråd hermed til ordinært
repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter

c/o
Brian Jonassen
Hasselvangen 30
8355 Solbjerg

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6

1. Valg af dirigent

Cvr-nr.

2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse, herunder
- Eventuel optagelse af nye medlemmer
3. Udvalgsberetninger til godkendelse for
- Beboerhusstyrelsen
- Solbjerg Aftenskole

(Bilag 1)
(Bilag 2)
(Bilag 3)
(Bilag 4)
(Bilag 5)

Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
I henhold til § 5 skal forslag være formanden i hænde senest 14 dage forud
for repræsentantskabsmødet (brianjonassen@gmail.com)
6. Valg af forretningsudvalg
7. Valg af beboerhusstyrelse
8. Eventuelt

Konto nr.

5381
0000246823

E-post:
brianjonassen@gmail.com

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2016 til godkendelse
- Solbjerg Fællesråd
- Solbjerg NU
- Solbjerg Aftenskole
- Beboerhuset/Fritidscentret
5. Behandling af forslag fra forretningsudvalget
(Vedtægtsændrende forslag)
- § 7 Valg til forretningsudvalget
- § 13 Fritidscentret/Beboerhuset
- § 13 Fritidscentret/Beboerhuset
(Ikke vedtægtsændrende forslag)
- Formål, at drive Solbjerg Aftenskole
- Beboerhuset, en bygning fra 1902

Reg. nr.

18837846

Hjemmeside:
www.Solbjergnu.dk

Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg

Indbydelsen er fremsendt i henhold til de af forretningsudvalget kendte
kontaktpersoner for medlemmerne af Solbjerg Fællesråd.
Eventuelle ændringer til adresselisten bedes venligst meddelt til sekretæren på
mødet af hensyn til den fornødne opdatering af medlemsfortegnelsen.
Medlemmer opfordres dog til at fremsende ændringer af kontaktoplysninger til
sekretæren så snart disse er kendt.
Se vedtægterne på http://solbjergnu.dk/faellesraadet/vedtaegter2015.pdf

Hvad er en repræsentant? Skal man sidde i en bestyrelse for at være repræsentant?

Hvert medlem må stille med 3 repræsentanter og ingen repræsentant må
repræsentere mere end ét medlem af fællesrådet på mødet. De 3 repræsentanter har
hver tale og stemmeret. Det er ikke et krav i Solbjerg Fællesråds vedtægter, at en
repræsentant skal sidde i bestyrelsen i en medlemsforening af fællesrådet.
Det enkelte medlem af fællesrådet bestemmer selv, hvem de vil lade sig
repræsentere af på mødet og kan frit vælge nye fra det ene repræsentantskabsmøde
til det andet.
Skal man være repræsentant af en forening for at blive valgt til forretningsudvalget?

Et medlem af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg, skal være udpeget som
repræsentant af et medlem, men som sagt skal denne ikke nødvendigvis komme fra
en bestyrelse.
Men der er i henhold til vedtægter ikke krav om at personer der indstilles til
beboerhusstyrelse, revisorer eller underudvalg skal være defineret som repræsentant
for et medlem af Solbjerg Fællesråd.

Med venlig hilsen
Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/formand
Brian Jonassen
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Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg

Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.5.2017, kl. 19.00- 22.00

Vedr:

Bilag 1 - § 7 Valg til forretningsudvalget

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalgt (SFFU) fremsætter forslag til eventuel
vedtægtsændring af § 7, der under sin overskrift ”Valg til forretningsudvalget”
foreskriver, at Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg konstituerer sig ved formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
SFFU anmoder repræsentantskabet om at ændre vedtægternes ordlyd fra
nuværende,
”Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.”
til,
”Forretningsudvalget konstituerer sig selv med minimum de tegningsberettigede,
formand og næstformand. Forretningsudvalget kan vælge at placere opgaver/ansvar
udenfor bestyrelsen, herunder kasseren. Forretningsudvalget er ansvarligt for at
opgaver/ansvar placeret udenfor forretningsudvalget efterlever forretningsorden og
vedtægter”.
Denne ændring giver forretningsudvalget en større mulighed for at finde en person
udenfor udvalget til at varetage opgaven som kasserer for Solbjerg Fællesråds
forretningsudvalg.
I henhold til vedtægternes § 10 Regnskab og revision, revideres regnskaberne fortsat
af 2 revisorer og i henhold til § 9 Tegning er det formand og næstformand der tegner
sammenslutningen.
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Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg
Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.5.2017, kl. 19.00- 22.00

Vedr:

Bilag 2 - § 13 Fritidscentret/Beboerhuset

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalgt (SFFU) fremsætter forslag til eventuel
vedtægtsændring af § 13, der under sin overskrift ”Fritidscenter/Beboerhuset”
SFFU anmoder repræsentantskabet om i vedtægterne at tilføje tegningsretten for
nedsatte bestyrelse beskrevet under § 13 stk. a
Dette ved, at tilføje stk. g under § 13 med ordlyden
”g. Bestyrelsen tegnes af formanden og den af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
valgte person i henhold til stk. a. Hvis denne er én og samme person, tegnes
bestyrelsen af formand og næstformand eller ved en af de tegningsberettiges forfald
af én tegningsberettiget i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Der kan i
konkrete situationer udstedes fuldmagter.
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Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg
Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.5.2017, kl. 19.00- 22.00

Vedr:

Bilag 3 - § 13 Fritidscentret/Beboerhuset

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalgt (SFFU) fremsætter forslag til eventuel
vedtægtsændring af § 13, der under sin overskrift ”Fritidscenter/Beboerhuset”
foreskriver under stk. a, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer.
SFFU anmoder repræsentantskabet om at ændre vedtægternes ordlyd fra
nuværende,
” Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
til,
”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen kan
vælge at placere opgaver/ansvar udenfor bestyrelsen, herunder kasseren.
Bestyrelsen er ansvarlig for at opgaver/ansvar placeret udenfor bestyrelsen efterlever
forretningsorden og vedtægter”..”
Denne ændring giver beboerhusstyrelsen en større mulighed for at finde en person
udenfor bestyrelsen til at varetage opgaven som kasserer for
Beboerhuset/Fritidscentret.
I henhold til vedtægternes § 13 revideres regnskaberne fortsat af 2 revisorer.
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Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg
Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.5.2017, kl. 19.00- 22.00

Vedr:

Bilag 4 - Formål, at drive Solbjerg Aftenskole

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg (SFFU) er i henhold til den nuværende
formålsparagraf § 2 forpligtet til at drive Solbjerg Aftenskole på baggrund af og i
overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Aftenskolen i Solbjerg har de seneste år haft manglende kontinuitet i kraft af flere
udskiftninger af aftenskoleledere. Dette medfører at store ressourcer i
forretningsudvalget afsættes til overlevering fra gang til gang.
Fællesrådet er i øjeblikke i dialog med FOF Aarhus, for at se, om der her i gennem
kunne indgås et samarbejde i driften af Solbjerg Aftenskole med hensyn til
administration og udbud af aktiviteter.
SFFU ønsker at repræsentantskabet tager stilling til, om der fra repræsentantskabet
kan gives mandat til at Solbjerg Aftenskole, efterår 2017 drives på et absolut
minimum af udbudte hold, eventuelt kun et, samtidig med at et eventuelt samarbejde
med FOF Aarhus undersøges, eventuelt afprøves.
Hvis det fra SFFU vurderes i løbet af efteråret 2017, at et sådant samarbejde ikke
kan fungere og at frivillige kræfter ikke aflaster forretningsudvalget, så vil der fra
SFFU på repræsentantskabsmødet i november 2017 blive fremsat ønske om en
vedtægtsændring og dermed trække drift af Solbjerg Aftenskole ud af
formålsparagraffen.
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Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg
Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.5.2017, kl. 19.00- 22.00

Vedr:

Bilag 5 – Beboerhuset, en bygning fra 1902

Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg (SFFU) fremsætter forslag til, at der nedsættes
et underudvalg med aktører fra repræsentantskabet og forretningsudvalget i
samarbejde med nedsatte beboerhusstyrelse.
Et underudvalg, der har til formål, at se på Beboerhusets mulige udvikling, med
respekt for at vi i huset har Solbjerg IF fodbold siddende som uopsigelig lejer og at
retningslinjer fra Aarhus Kommune vedrørende beboerhuse følges.
Årsagen er, at vi fra SFFU er bevidste om, at vi med den nuværende
forretningsmodel for beboerhuset drifter os ud af eget hus som årene går og dermed
allerede nu skal tænke i at vende udviklingen mens der er mulig medfinansiering
tilstede i form af en egenkapital.
Der opleves et øget pres på huset i forbindelse med byens udvikling og dermed også
en større slitage.
En kommunal støtte til uforudsete udgifter, der maksimalt beløber sig til halvdelen af
de faktiske udgifter.
En bevidsthed om, at en øget udlejning til betalte arrangementer i weekender
fratager brugen af huset for medlemmerne og at udgiften på drift i form af slitage vil
stige med større belastning på udlejningen.
Et udvalg, der gennem et undersøgende arbejde, kan se på organisationen og
finansieringen i andre beboerhuse i Aarhus Kommune.
Nogle visioner for, hvorhen man som underudvalg kunne se beboerhuset udvikle sig
og understøtte, at Beboerhuset og idé generering/bruger inddragelse er tema for
næste repræsentantskabsmøde i november.
Forudsat, at vi i Solbjerg stadig mener, at der skal være et beboerhus drevet af
Solbjerg Fællesråd.
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