Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
Referat af åbent bestyrelsesmøde
Torsdag d. 26. november 2020 kl. 17-19
Sager der Samler, N.J. Fjordsgade 2F
Medlemmer med via Zoom videomøde på anmodning
(7 var tilmeldt og tre deltog)
Tilstede: Lene, Alexandra, Ulla Hans Henrik, Mogens og Katrine Brummerstedt
(afsluttet praktikantperiode en måned).
Afbud: Eva, Jeppe og René.
1. Valg af mødeleder: Alexandra og referent Mogens
2. Godkendelse af dagsorden – godkendt – ingen tilføjelser
3. Meddelelser fra formanden – pga. Jeppes fravær ingen meddelelser
4. Mødeledelse og -kultur (5 min) – udsat til næste bestyrelsesmøde
5. Input til "Grøn/blå temaplan" - hvem vil deltage? (bilag, 10 min)
Henrik vil skrive til kommunen om, at FoLF ønsker at få mere tid til at sætte os bedre ind i sagen,
og at vi får et mere tilgængeligt materiale. Mogens opfordrede Henrik til at vende sagen med Jeppe
inden mail sendes til kommunen. Jeppe har korresponderet med kommunen om denne
problemstilling.
6. Afholdelse af sensorworkshops (bilag, 5 min)
Katrine fandt det teknisk vanskeligt, men der er noget at gå videre med. Der skriver artikel om det.
7. Grønt Bylivs på Langenæs - status (10 min - link til podcast)
Der har været holdt en offentlig workshop på Marselisborgcenteret om bl.a. bylivshus på
Marselisborgcenteret og Ole Mygind planlægger en opfølgende workshop – tages op igen på FoLF´s
bestyrelsesmøde, når der er noget nyt fra Ole Mygind.
8. Input fra udvalg og indsatsgrupper:
A) Afholdelse af debatmøde om "Overdækning af Banegraven": Hvad kom der
ud af debatmødet? Hvordan engagerer vi os herefter? (bilag, 20 min)
Henriks firma stod for det tekniske set-up.
Resultatet var bl.a. at politikerne åbnede mere for evt. kommunal økonomisk in-put.
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Oprindelig var det planen at projektet skulle principielt behandles på byrådsmøde d. 18. Nov., men det
blev den ikke – p.t. ved vi ikke, hvornår der sker noget i sagen.
Vi afventer møde mellem fællesrådet og Teknik og Miljøudvalgets formand Peter Bonfils – resultatet
heraf på næste bestyrelsesmøde I FoLF..
B) Nye fredeliggørelsestiltag på Frederiksbjerg (Henrik, Jeppe, 5 min)
Trafikfredeliggørelsesplanenfor Frederiksbjerg er ved at blive gennemført.
Postterminalen i Ankersgade: Møde mellem Olav de Linde (ejer af postterminalen), kommunen og
FoLF (Henrik og Jeppe) om bl.a. trafikproblematikker ved den nedlagte Postterminal I Ankersgade –
resultat blev, at Olav de Linde og Kommunen arbejder videre med sagen uden FoLF´s involvering.
C) Kommunikation og markedsføring:
Markedsføringsgruppe: Alexandra, Ulla og Lene og Katrine. Prøver at få holdt et indledende møde
inden jul, hvor der skal tages nærmere stilling til Katrines forslag til
markedsføring/medlemshvervning.
Alexandra melder dato ud for første møde i gruppen.
Katrine har været i praktik i en måned i FoLF og lavet en
masse arbejde, som hun vil involvere os i (Mogens/Katrine, bilag, 20 min)
Der var stor anerkendelse af Katrines arbejde , som blev præsenteret I et 11 siders notat, (se bilaget
udsendt med dagsorden før mødet.)
Alexandra fremhævede at det ved medlemshvervning er vigtigt at forklare forskellen på at være alm.
Medlem og bestyrelsesmedlem. Mange er bange for at de ved at sige ja til medlemskab risikere at
påtage sig en masse arbejde.
Vigtigt at få beskrevet, at det ikke koster noget og man ikke forpligtiger sig til at arbejde med sager I
FoLF.
Der er I FoLF knap 10.000 kr til markedsføring fra en tidligere bevilling,, ud over den årlige
kommunale bevilling. til FoLF.
Eva foreslog: Fællesbod for fællesråd i hele Århus ifm. Festugen –
9. Andre forslag, beslutninger, tiltag m.v.:
A) Henvendelse fra Kvickly i Bruuns Galleri om samarbejde/donation (5 min) – da det er Jeppe der har
haft kontakten til Kvickly afventer dette punkt næste møde.
B) Forslag om at blive synlige i Sager der Samler som en "sag” (Jeppe, 5 min)
- Vi bruger allerede Sager der Samler en del som mødelokale og ved at figurere på
www.sagerdersamler.dk kunne vi bl.a. blive mere synlige ift. nye medlemmer.
Der fremkom forslag om, at fællesrådet donerer et beløb til SDS og at Fællesrådet kunne blive til en sag
I SDS – tages op på næste møde.
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C) Forslag: formanden/alternativt næstformand er mødeleder og referatet går
på skift og skrives ind i skabelon (Jeppe, 5 min)
- Det blev vedtaget at ordstyrer ikke skal være formand og næstformand. Ligeledes blev vedtaget, at
referentrollen ikke være hos formand og næstformand.
D) Støtte til Wilsters Venner (Hans, 10 min)
- “Vi har store problemer med store lastbiler med anhænger, der ofte spærrer
Absalonsgade, og nu ledes på længere ture gennem de nu ensrettede gader”
Der var ikke støtte til Wilsters Venners protest. Alexandra udtrykker, at der bestemt var behov for at
placere et Rema der, trods de mange indsigelser fra beboerne og at andre områder havde samme
trafikproblemer som fx Jægergårdsgade. Henrik mener, at betænkelighederne ved nataflæsning er
misforståede, og at et forbud mod de store lastbiiers aflæsning i Absalonsgader er på vej – med store
bøder til følge - kommunen har blot ikke haft tid til at opsætte nye p-skilte. Den knappe tid
muliggjorde ikke yderligere diskussion, da andre punkter havde fyldt mere. Hans oplyser at Wilsters
Venner vil arbejde videre med deres protest, uagtet manglende støtte fra fællesrådet.
E) Ønske om, at fællesrådet arbejder for fredeliggørelse af Frederiksbjerg med særligt fokus på
Grøn varetransport med mindre varebiler (Hans, 10 min)
- Hans skriver: “Mig bekendt har kommunen ingen fælles politik på området og
flere kæder (fx Rema. Arla m.fl.) får daglige forsyninger af kæmpe lastbiler med/uden anhænger.”
Alexandra gav udtryk for at forslaget ville medføre store prisstigninger og derfor ikke bør støttes.
Henrik vil skriftligt forespørge kommunen om politik for størrelse af lastbiler til varetransport til
midtbyen og særligt for Frederiksbjerg.. Punktet afsluttes, da der ikke var nok tid tilbage af de afsatte
10 minutter..
f) Status på dialog med Kommunen om evt. renovering af tunnel under Sdr.
Ringgade (Hans, bilag, 5 min)
– Henrik og Mogens fandt, at det var en god ide med en cykelopgradering af tunellen for at binde de to
områder sammen. Hans mente, at det ville koste en formue, og at der i givet fald kun kan cykles få
meter pga krydsningen af den trafikerede Nordborggade, og at skole og SFO ikke har udtrykt ønsket.
Der må findes bedre måder til en evt. Sammenbinding Tages op på senere bestyrelsesmøde..
10. Eventuelt
Forslag fra Alexandra om, at vi skal afvikle temamøder på zoom, i stedet for at lade
bestyrelsesmøderne være åbne. Temamøderne skal være ud over almindelige bestyrelsesmøder
Da titlen på vores møde “bestyrelsesmøde” efter nogles mening er for lidt sexet og nok ikke trækker
folk til åbne zoommøder , skal vi fremover kalde bestyrelsesmøderne for temamøder (hvor vi så skal
have et bestemt udmeldt tema hver gang). Efter temamødet holder vi det normale bestyrelsesmøde.
Denne ændring i mødeform skal drøftes nærmere igennem på næste bestyrelsesmøde og besluttes
der.
11. Fastlæggelse af næste møde(r) (5 min): 25. Februar 17-19 SDS.
NB! Mødet er efterfølgende blevet udsat på ubestemt tid til foråret pga. corona-restriktioner og

ud fra en vurdering, at der ikke var nogle presserende sager.
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