Referat
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. september 2020 kl. 18.30-20 i Sager der Samler
Deltagere: Jeppe Spure Nielsen, Hans Broges Gade, Henrik Olsen, Tietgens Plads, René
Christoffersen, Montanagade, Ulla Aude, Nordborggade, Lene Sick Ejlersen, Sankt Anna Gade,
Hans Jeppesen, Absalonsgade, Maria Alexandra Beck, Ole Rømers Gade, Eva Esmann Behrens,
Skanderborgvej, Mogens Knudsen, P.P. Ørumsgade, Lene Elsner, Assensgade (suppleant)
1. Konstituering af bestyrelsen
Jeppe Spure Nielsen blev valgt til formand og Henrik Olsen til næstformand.
Rene Løffgren Christoffersen meldte sig som kasserer.
Revisor og revisorsuppleant er også fundet på generalforsamlingen.
2. Proces vedr. udarbejdelse af høringssvar om ”Overdækning af banegraven”
Fællesrådet vil naturligvis lave et høringssvar vedr. ”Overdækning af banegraven”, hvor der er
deadline d. 24. september. Høringsmaterialet ligger her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-overdaekning-og-nyt-bykvarter-overbanegraven
Der blev drøftet at høringssprocessen er kort og presset. Vi drøftede også en række forslag til,
hvordan vi kunne gøre vore medlemmer - og kvarteret i det hele taget - opmærksomme på, at
de også kan lave et høringssvar og at det er nu, det gælder!
Herudover delte vi holdninger til projektet og muligheder for, at medlemmerne også kan
komme til orde på forskellige måder.
Indtil videre har der været afholdt info- og dialogmøde tidligere på året og sagen har også
været præsenteret på generalforsamlingen i sidste uge.
Der blev aftalt et første arbejdsmøde for bestyrelsen vedr. høringssvar og kommunikation
tirsdag d. 15.9. kl. 19-21 i Sager der Samler (det er også muligt at være med online).
3. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde (åbent for medlemmer)
Tirsdag d. 22. september kl. 19-21 i Sager der Samler
Punkter til dagsorden ud over punkterne fra forretningsordenen:
- Drøftelse af høringssvar vedr. ”Overdækning af banegraven”
- Mail (gmail og fællesdrev (google drev)
- Nyhedsbreve og medlemshåndtering
Jeppe udsender som formand mail med udkast til dagsorden, hvor bestyrelsesmedlemmer får
mulighed for at komme med forslag til punkter.
Referent: Jeppe

