Indkaldelse:

Repræsentantskabsmøde 2021

Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

1.11.2021, kl. 19.00 - 21.30

Sted:

Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg

Solbjerg Fællesråd
Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter
I henhold til vedtægternes § 5 og § 6 indbyder Solbjerg Fællesråd hermed til ordinært
repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6 (ca. 19.00 – 21.30)
1.

Valg af dirigent

2.

Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

3.

Udvalgsberetninger til godkendelse
- Beboerhusstyrelsen

4.

Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2020 til godkendelse
- Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
- SolbjergNU medlemsblad
- Beboerhus/Fritidscenter

5.

Behandling af indkomne forslag
I henhold til § 5 sendes forslag fra forretningsudvalget ud sammen med invitationen
til fællesrådets medlemmer.
I henhold til § 5 skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 14 dage
forud for repræsentantskabsmødet

6.

Valg af forretningsudvalg
- Se bilag til invitation (side 2)

7.

Valg af beboerhusstyrelse

8.

Eventuelt

Med venlig hilsen
Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/formand
Brian Jonassen

Forretningsudvalg

c/o
Brian Jonassen
Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

Cvr-nr.
Reg. nr.
Konto nr.

18837846
5381
0000246823

E-post:
brianjonassen@gmail.com
Hjemmeside:
www.Solbjergnu.dk
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Bilag 01 – En formands refleksioner
I enhver forening er det som regel dette punkt ”valg til forretningsudvalg” som kan få de
fleste til at prioritere anderledes og fravælge arrangementer, da man kan risikere at blive
udpeget blandt forsamlingen.
Dette ønsker vi IKKE at anvende i Solbjerg Fællesråd, da det ikke giver værdi for hverken
udvalg eller medlemmer.
I stedet ønsker vi på en aften som denne, gennem åben dialog, at vende, hvordan vi
fremtidssikrer et Solbjerg Fællesråd med tilhørende beboerhus og hvilket formål eller
berettigelse disse måtte have i lokalsamfundet Solbjerg?
Hertil et ønske om så bredt er repræsentantskab som muligt på aftenen.
Er repræsentantskabet for Solbjerg Fællesråd allerede Tordenskjolds soldater, der i egen
forening bruger mange kræfter på at få driften til at hænge sammen og leder, på samme vis
som Fællesråd, efter frivillige?
Er Solbjerg Fællesråd synlige nok? I egen refleksion, så nej. Vi har længe arbejdet på at finde
en frivillig til at være tovholder på at få etableret en ny hjemmeside.
En synlighed af, hvem der sidder i Fællesrådets forretnings- og underudvalg og hvilke
arbejdsopgaver der ligger under disse.
Dermed at nye frivillige kunne se sig ind i sådan rolle uden frygten for at give en finger og så
miste hele hånden.
Der er valg og som fremsendt i den aflyste beretning fra forretningsudvalgets
repræsentantskabsmøde 2020, så ønsker formanden (undertegnede) umiddelbart ikke genvalg.
Ligeledes er der fra sekretæren, der holder styr på referater, medlemmer og overholdelse af
vedtægter ønske om at udtræde. Kassereren ønsker ligeledes at udtræde. De sidst nævnte efter
mange års tro tjeneste.
Det er klart, at situationen ikke er holdbar og der er også fra undertegnede fejlet i forhold til
den opgave det var af løfte fra den tidligere formand, Finn Krogslund.
Den videre proces tilbage i 2015 var at få nedfældet de forretningsgange forretningsudvalget
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og beboerhuset har, så den røde tråd var synlig og der var tryghed i at gå ind i opgaven at lade
sig vælge.
Et ønske om en ny hjemmeside, da den gamle ikke længere understøttes, så det blev mere
synlig, hvem der var repræsenteret og hvilke områder der blev arbejdet med. En synlighed og
kommunikation ud i lokalsamfundet, der kunne tiltrække eventuelle nye frivillige.
Det er ikke lykkedes, og i dag står jeg seks år efter overtagelsen af rollen som formand i
selvsamme situation, som tidligere formand stod – at Fællesrådet er sårbart for udskiftning, da
for meget viden hænger på én mand.
Årsagen til, at jeg i 2014 meldte mig ind i Fællesrådet og havde mange snakke med Finn
Krogslund hjemme i privaten var ene og alene frygten for at Solbjerg Fællesråd skulle lukke
ned sammen med Finn. I dag syv år senere står jeg præcis i selvsamme situation.
Årsagen er formentlig, at meget tid i starten er blevet brugt på at finde forretningsudvalgets
røde tråd i forretningsgangen. Driften af de daglige opgaver har taget mange af de frivillige
timer og der har ikke været overskud til udviklingspakken, som skulle fremtidssikre Solbjerg
Fællesråd.
Konsekvensen af de mange timer på driften blev blandt andet lukningen af Solbjerg
Aftenskole. Det næste er formentlig SolbjergNU bladet eller Beboerhuset og tilbage kan stå et
Solbjerg Fællesråd, der alene tegner en formidling mellem Aarhus Kommune og
Lokalsamfundet Solbjerg via en facebook gruppe eller hjemmeside.
En måde, hvorpå mange fællesråd i Aarhus kommune opererer. Ikke mange Fællesråd
omsætter for kr. 4-500.000, - årligt som Solbjerg.
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