Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Referat af Generalforsamling – 23. maj 2019
Fjordsgade forenings- og fritidshus, Solsalen

Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Per Krogager, kasserer.
Ad 1) Oplæg om Sager der Samler, et hus for hverdagsaktivister
v/ Paul Natorp, medstifter og en del af den daglige ledelse
•
•
•

Hvad kunne du tænke dig at engagere dig i, hvis du kunne? Få opbakning i et fællesskab,
hvor vi deler mod, netværk og viden.
Det handler ikke altid om kun at kigge op ad (kommunen), men især om at se på, hvilken
handlekraft, vi selv har.
3 dogmer:
1. Egen virkelighed – Tag udgangspunkt i din egen livssituation.
2. Øjenhøjde – vi gør ikke noget for nogen, men gør noget sammen med
nogen.
3. Frihed – Start, hvor du ikke skal spørge om lov eller bede om penge.

•
•
•

Sager der Samler er en stemme, der taler ind i en større agenda – 17 verdensmål.
Invitation til at deltage i åbningen af Sager der samler på Fjordsgade d. 5. juni
Læs mere på www.sagerdersamler.dk

Ad 2) Valg af ordstyrer og referent
•
•

Paul Natorp blev valgt som ordstyrer
Lene Sick Ejlersen blev valgt som referent

Ad 3) Bestyrelsens beretning om året, der er gået v/ formand Jeppe Spure Nielsen
•
•
•

•

Formanden fortalte om fællesrådets første år og de aktiviteter, som fællesrådet havde været
involveret i. De viste powerpoints er vedlagt.
Efterfølgende var der spørgsmål til specifikke sager: byggesagen Marselis Boulevard 104;
Marselisborg Allé 9; SPARK-projektet i regi af Marselisborgcentret
Vigtigt at tydeliggøre, hvordan Fællesrådet kan gøre sig gældende, når vi hverver nye
medlemmer. Fællesrådet er en vigtig stemme, der faktisk bliver lyttet til, og vi har positiv
erfaring med at indgå i dialog med kommunen. Fællesrådet ønsker endnu flere medlemmer,
så det bliver så stærkt og repræsentativt som muligt og får flere i området engageret i sagen
Årsberetningen godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4) Fremlæggelse af Fællesrådets regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019
•
•
•
•
•
•
•

Revisorgodkendt og bestyrelsesunderskrevet regnskab lå fremme til gennemsyn
Regnskabet med bilag var udsendt på forhånd til alle medlemmer
Jeppe gennemgik regnskabet og forslag til budget, da kasserer Per Krogager ikke deltog.
Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Regnskabet 2018 godkendt af generalforsamlingen.
Kommentarer til budgettet for 2019: Sørg for at bruge de midler, vi er blevet tildelt fra både
kommune og fond, så vidt muligt. Obs på, at kommunen vil forlange et specifikt regnskab.
Budget 2019 godkendt af generalforsamlingen.
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Ad 5) Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
•
•

Det skal stadig være gratis at være medlem af Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
Vores vigtigste ressource er kvarterets opbakning til og engagement i fællesrådsarbejdet

Ad 6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
Følgende sætning foreslås tilføjet vedtægternes pkt. 8 ”Bestyrelsens sammensætning” af
bestyrelsen: ”Personvalg skal foretages via skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater, end der
er pladser, der er på valg.”
•
•

•
•

Vedtægtsændringen blev vedtaget af generalforsamlingen.
Der er tale om en standardvedtægt, og ændringsforslaget viser blot, at vi har orden i eget
hus. I praksis arbejder Fællesrådet ud fra en flad struktur med åbne bestyrelsesmøder, hvor
alle kan komme til orde.
Opfordring til at tjekke, om der er klarhed omkring valgproceduren – præcisér.
Følgende kan evt. tilføjes vedtægter: ”Begge bydele skal så vidt muligt være repræsenteret i
Fællesrådet.”

Ad 7) Nedsættelse af eventuelle udvalg
•

•
•
•

Det foreslås, at der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe omkring Langenæs
Kulturfestival. Generelt ønskes der mere fokus på Langenæs, så der er balance mellem de to
bydele. Jeppe og Niels fra bestyrelsen meldte sig og opfordrede andre til at gå med.
Arbejdsgrupper og udvalg nedsættes af dem, der selv vil bære sagen mht. engagementet.
Det er ikke et fællesråd, hvor vi sætter hinanden i arbejde.
Forslag/efterspørgsel på udvikling af fælles retningslinjer for beboerparkering.
Mobiliteringsgruppen følger allerede dette.
Opfordring til at støtte op om arbejdsgruppen vedr. lokalsamfundsbeskrivelse for at
revitalisere arbejdet i denne gruppe med formulering af lokalsamfundets visioner.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
•
•
•
•
•

Alexandra Beck, Ole Rømers Gade 79 (genvalgt - for 2 årig periode)
Niels Kjær, Langenæs Allé 78 (genvalgt – sidder 1 år mere)
Hans Jeppesen (genvalgt – for 2 årig periode)
Mogens Knudsen, P.P. Ørumsgade 30 (ny i bestyrelsen – for 2 årig periode)
Eva Esmann Behrens, Skanderborgvej 36 (ny i bestyrelsen – for 2 årig periode)

Ikke på valg:
•
•
•
•

Per Krogager, Joh. Baunes Plads 6 (sidder 1 år mere)
Henrik Olesen, Tietgens Plads 4 (sidder 1 år mere)
Jeppe Spure Nielsen, Hans Broges Gade 5 (sidder 1 år mere)
Lene Sick Ejlersen, Sankt Anna Gade 19 (sidder 1 år mere)

Bestyrelsen kom således til at bestå af ovenstående ni personer.
Tre bestyrelsesmedlemmer bor på Langenæs (Niels, Mogens og Eva) og seks på Frederiksbjerg.
Kamilla Høtoft, Lundingsgade 33 genopstillede ikke og trådte dermed ud af bestyrelsen.
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Ad 9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Følgende blev valgt til at revidere det årlige regnskab:
•
•

Rolvur Berg tilbyder at fortsætte som revisor – vi takker ja.
Bent Hansen tilbyder at fortsætte som revisor suppleant – vi takker ja.

Ad 10) Eventuelt
•

•

•

•
•

Tommy (tidligere leder af Skolemarken) foreslår en børnekulturfestival i 2020 (det blev i
den sammenhæng nævnt af en anden, at torsdag under Langenæs Kulturfestival er
dedikeret børnene).
Alexandra foreslår, at der ud over de åbne møder afholdes to lukkede bestyrelsesmøder om
året. Det vil give arbejdsro til det specifikt bestyrelsesrelaterede og dermed udløse mere tid
og plads på de åbne møder.
Engagement af medlemmer. Der var omkring 30 personer til generalforsamlingen.
Hvordan tiltrækker vi endnu flere? Kan vi give vores åbne møder en anden overskrift og
arbejder på andre måder? Fx workshops i stedet for åbne bestyrelsesmøder og så lave dem
mere temabaserede? Og hvordan kan vi i højere grad lade medlemmerne komme løbende til
orde og bidrage aktivt til forskellige sager, de brænder for?
Paul Natorp kom med en invitation: Sager der Samler tilbyder sig som en ressource ift.
åbne arbejdsgrupper, og fællesrådet er velkommen til at bruge huset på Fjordsgade.
Jeppe udsender en doodle for møde i juni, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

Tak for god stemning, ro, orden og opbakning
Lene
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