Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Referat af bestyrelsesmødet
Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 18.30-21.00
Fjordsgades Forenings- og Fritidshus, N. J. Fjordsgade 2
Program
Kl. 18.30-19.00: Rundvisning og intro til Fjordsgades forenings- og fritidshus
Kl. 19.00-21.00: Åbent bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, som er mere end velkomne, idet vi
har brug for alles viden, ressourcer og engagement i udviklingen af vores område.
Medlemmer har ikke stemmeret på åbne bestyrelsesmøder, men taleret i henhold til
ordstyreren. Bemærk at punkterne efter pausen er mere bestyrelsesinterne punkter,
og at man er velkommen til at gå i pausen (ca. kl. 20).

Dagsorden for mødet
Deltagere:
Bente, Inge, Anja, Helene, Peter, Lene, Niels, Jeppe, Alexandra, Kamilla, Hans,
Henrik, Inge Vibeke, Erik, Bent.
1. Valg af ordstyrer og referent
Ok - Kamilla ordstyrer, Alexandra referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Ok - referat godkendt
3. Opfølgning på arbejdsgrupper: status/oplæg, dialog, næste skridt (50 min):
 - Baunes Plads byggeplaner - møde afholdt med Kommunens sagsbehandlere
Der har været samlingsmøde med rundtur i området Baunes Plads.
Herefter har der været en dialog med Kommunen og et møde mellem
arbejdsgruppen og Kommunens afdeling for Arealudvikling i Teknik & Miljø,
hvor to sagsbehandlere (en jurist og en arkitekt) deltog.
Der er ikke på nuværende tidspunkt et konkret projekt der er lagt på bordet,
men forvaltningen har sammen med Stadsarkitektens rådgivning lavet et
skitseprojekt med karréstruktur og i samme højde som de omkringliggende
karréer (blev vist på Frederiksbjerg-borgermødet d. 28. maj) for at kunne lave
en markedsdialog med interesserede købere/developere.
Planen ligger i skrivende stund hos Børn og Unge, der skal definere deres
behov i forhold til lokaler, hvis der overhovedet skal laves en ny bebyggelse.

Der er fokus fra Kommunens side på, at der skal være tidlig
borgerinddragelse i forbindelse med lokalområdet, bl.a. via fællesrådet.
Forskellige idéer blev drøftet, bl.a. Spændende Bjarke Engels byggerier,
Generationernes hus, rooftops ala Salling.
Der blev også drøftet trafik ifm. projektskitsen fra Kommunen, der pt.
indeholder 100 boliger, to institutioner og en dagligvarebutik. Behov for en
butik blev drøftet og drøftelsen viste, at der er behov for at kvalificere
fællesrådets holdning til en ny butik i området. Fællesrådet har pt. ikke en
generel holdning til projektforslaget. Den videre drøftelse og analysearbejdet,
bl.a. I arbejdsgruppen, skal kvalificere, hvilke ulemper et byggeprojekt vil
medføre og hvad det omvendt vil kunne give tilbage til kvarteret af værdi.
- Trafik & mobilitet - identificerede arbejdsområder og beboerparkering
Der er afholdt et møde med Trafik og Miljø. Jeppe præsentere området og der
hvor fællesrådet har set udfordringer i området. Der er identificeret to større
veje, hvor der der opstår trafikale problemer og uheld (Langenæs Alle og
Frederiks Allé og Hans Broges Gade). Kommunen har selv været
opmærksom på problemer med Marselis Boulevard (den der går lige forbi
højhusene, hvor en løsning ift. at krydse vejen er på vej)
En kommende besigtigelse af Hallssti Vest og andre cykelstier er aftalt.
Der er også et punkt omkring udvikling for at lave bedre cykelveje til skolerne.
Langenæs: der bliver sandsynligvis sat fartmålinger op på Langenæs Alle på
et tidspunkt og lavet en uheldsanalyse for at finde ud af problemets karakter.
Kommunen har lavet en beskrivelse af de problemer der er blevet
præsenteret, og fællesrådets punkter er blevet tænkt godt ind.
Beboerparkering - den er på vej for hele Frederiksbjerg og Langenæs. Det
skulle give flere p-pladser til beboerne. Incitamenterne bag
beboerparkeringstiltaget skal skubbe de “udefrakommende” biler ind i
p-husene. Der er dog en udfordring i at nogle beboere ser en udfordring i at
skulle betale for beboerparkering - idet man stadig ikke er sikret en p-plads
som sådan, men har mulighed for at undgå afgifter og tidsbegrænsninger.
- Møde og dialog med Marselisrådet
Per har fået fat i Marselisrådet, og repræsentanter fra fællesrådet er inviteret
til deres næste møde (november 2018) - de er holdninger til udvikling af
området og MarselisborgCenteret, hvor der skal være plads til lokale beboere.
Der er iøvrigt blevet sat et større beløb af til udvikling af rehabiliteringsparkens
udearealer i forbindelse med SPARK-projektet.
- Medlemshvervning: udarbejdelse af folder
Der er blevet lavet et udkast til folder, der skal bruges til medlemshvervning.
Formålet er at fortælle, hvad fællesrådet laver og hvad man kan få ud af det
som medlem. Priser, print og produktion af foldere blev drøftet og
arbejdsgruppen går videre med det.

Der spørges ind til hjemmeside - dette er på vej.
Bent vil gerne med på listen omkring diskussion omkring foldere.
- Udvikling af lokalsamfundsbeskrivelse
Der er lavet en ramme ud fra kommunens beskrivelser fra andre fællesråd.
Fokus er på, hvad der definerer fællesrådets område nu (livet mellem
husene), kvarterets fysiske kendetegn og på, hvad man drømmer om.
Gruppen er opdelt i undergrupper: (1) fysiske rammer, (2) Det der sker
mellem husene - og ønsker at der skal ske/udvikles. Der kigges i de andre
fællesråds beskrivelser og der bliver taget udgangspunkt i hvad der er skrevet
hos dem.
Der er forslag om, at man kontakter sociologer eller antropologer og får dem
til at hjælpe i forbindelse med at de skal skrive bacheloropgave eller anden
større opgave.
Der kan bl.a. hentes information fra “bevaringsudvalgets” beskrivelser af
områderne i Aarhus, herunder Frederiksbjerg og Langenæs.
Der er et ønske om at beskrive den fysiske og sociale arv.
Der er en lokal beskrivelse om Langenæs forfattet af Niels fra bestyrelsen.
Langenæs mangler lidt ‘krogene’ for at skabe mere miljø imellem husene,
små haver eller lignende, hvor det er muligt at mødes med naboer.
Der er et forslag omkring et vandrende telt, hvor man laver indsamling
omkring beboernes ønsker med området. Der er en interesse fra deltagerne
for at være med i en sådan indsats og være værter herfor.
Der skal fokuseres på nutidsbeskrivelser af kvarteret (fysikken og kulturen) og
ønsker til fremtiden. Så kan alt historisk beskrivelse lægges ind som bilag.
Hack Kampmanns plan for området kan også give indsigt i hvad der skal
være fokus på for at give området den rigtige sjæl.
4. Fredeliggørelse af Frederiksbjerg: beboerinddragelseproces (10 min)
Der er et ønske om at skabe mere rum for fodgængere og cyklister. Der skal
være plads til mere grønt.
Mængden af gennemgående trafik i andre gader end hovedårene skal
mindskes - defineret af kommunen.
Affald Varme har identificeret et behov for flere affaldsøer og de har lavet
planer for hvor dette er et behov.
Kommunen vil også igang med at skabe nogle nye fysiske områder i kryds,
ved hjælp af ‘hundeører’, (hvori der kan være skraldespande, træer, bænke).
Der er lavet undersøgelser, hvor det er nødvendigt at lægge skraldespande
ind, og der vil være borgerinddragelse i hvad der skal være i forbindelse med
disse hundeører. Skraldespande er dog defineret, og det er ikke rigtig muligt
at flytte så meget rundt på de definerede områder. Der er et en mulighed for
at blive hørt - vi skal være meget konkrete i hvad der bliver ønsket.

Der kom et konkret forslag på mødet omkring flere af bænke - gerne i
forskellige udformninger. Dette kan også støtte ældre i forbindelse med
indkøb.
Der laves en gruppe bestående af Peter, Henrik, Alexandra og Jeppe, som
skal definere delområder for workshops på Frederiksbjerg og koordinere
kommunikation til kvarteret og selve involveringsprocessen, sammen med
kommunen.
7. Gode mødesteder for arbejdsgrupper og bestyrelse - brainstorm (5 min)
Ændringsforslag til tidligere i programmet.
Karré fælleshuset, Wilstersgade 8 (ej god tilgængelighed)
Ankersgade - Sundheds- og kulturcenter
Langenæskirken
Fjordsgades Forenings og Fritidshus (har login til at booke lokaler)
Skansen hus og have
Lukas Kirken
Marselisborgcentret
Bruuns Galleri
Centralværkstedet
DGI Huset
--- KORT PAUSE --5. Etablering af Fællesrådets hjemmeside (5 min)
Henrik - den er ikke helt færdig ved mødet. Skulle blive færdig sidst på ugen.
Der inkluderes et indskrivelses skript, der sender mail videre til fællesrådet.
Community inkludering evt. i step 2, evt. Et hashtag der kan bruges til at
hente billeder ind fra andre sociale medier (instagram, facebook, twitter mm. )
Der skal laves tekst - det præsenterer fællesrådet.
Jeppe bidrager med faglige tekster ift. arbejdsgrupper.
Niels skaffer gode billeder fra Langenæs.
6. Arbejdsgrundlag for bestyrelsen: dogmer og forretningsorden (40 min)
- Hvilke værdier og dogmer vil vi arbejde efter sammen i bestyrelsen?
Der er et ønske at drøfte og blive enig om nogle dogmer for og værdier i
bestyrelsens arbejde. Dogmer kan give den røde tråd i vores arbejde, f.eks.
- Inddragelse af mennesker
- Nysgerrighed - gerne invitere folk der har andre holdninger til ting.
Dette punkt viderebringes til næste møde
- Forretningsorden (bilag udsendt til bestyrelsen, læses på forhånd)

Forretningsorden beskriver bl.a. hvordan vi afholder møder i bestyrelsen. Den
er der for at skabe struktur og orden, så vi kan bruge vores energi på andet.
Der er et issue med fuldmagt og stemning herved. Det blev besluttet at man
skal være til stede ved et møde, enten fysisk eller via digitale medier. Dette
grundet i at man skal høre andres argumenter og indgå i dialog for at kunne
afgive sin stemme. Hvis man ikke er til stede frafalder stemmeret.
Der skal laves et fyldestgørende referat af bestyrelsesmøder - alle der ikke
har deltaget skal kunne forstå, hvad der er besluttet.
Referat og dagsorden skal sendes til bestyrelsen inden fremsendelse til
fællesrådets medlemmer.
8. Eventuelt
Niels er blevet formand i skolebestyrelsen for Læssøesgades Skole.
Jeppe orienterede om, at der er mulighed for at få et møde med rådmanden
og den nye direktør for Teknik & Miljø, og opfordrede samtidig til at vi venter
med evt. at benytte os at muligheden, indtil det bliver mere relevant at
involvere det politiske niveau ift. vore holdninger og sager.
9. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
 Næste møde torsdag den 22. November kl. 19-21.
Der skal laves præsentationer af bestyrelsen
Der skal tages billeder - Peter melder sig til at tage billeder.
Forretningsorden - Nyt punkt omkring beslutningsgrundlag og bestyrelsens
konstitution og valg af repræsentanter til kommunale møder.
Det er et ønske at lave en begrænsning af punkter til bestyrelsesmødet, og at
der ikke går for lang tid med gennemgang, så der bliver god tid til dialog.
Møder holdes til 2 timer, og der laves begrænsninger i præsentationer fra
arbejdsgrupper, hvor der er sket relevant fremgang.
10. Bud på ordstyrer og referent til næste bestyrelsesmøde
Ordstyrer - Henrik
Referant - Alexandra

