Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Bestyrelsesmøde (lukket)
Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 17-20
Sager der Samler, N.J. Fjords Gade 2F, 8000 Aarhus C
Deltagere: Henrik, Jeppe, Alexandra, Per, Hans, Lene, Eva, Mogens og Niels.
Eksterne deltagere: Paul Natorp fra Sager der Samler faciliterede første del af mødet.
Hanne Føns deltog for at præsentere arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse for Langenæs.

Referat
0. Valg af ordstyrer og referent
Alexandra ordstyrer.
Jeppe referent.
1. Vi arbejder med fællesrådets arbejdsform og organisering (ca. 60 min.)
A. Paul Natorp introducerede til punktet. Vi når så langt, vi når i dag, og fortsætter på
et andet bestyrelsesmøde.
B. Overblik - vi skaber det sammen: Fællesrådets 'typer af opgaver': Vi samlede de
individuelle bud på opgaver i hovedkategorier (se fotos bagerst i referatet), der
afslutningsvis blev navngivet med passende overskrifter. Arbejdet gav en god fælles
fornemmelse for og beskrivelse af de typer af opgaver, vi har som fællesråd og
påtager os. På næste bestyrelsesmøde blev vi enige om at drøfte vore
arbejdsværdier nærmere. Tak til Paul for god facilitering!
●
●
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●
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Arbejde for en god bydel for alle
Udvikle nærdemokrati og medborgerskab med reel borgerinddragelse
Legitimt og mangfoldigt repræsentere bydelen
Aktivt søge indflydelse på forvaltningsmæssige og politiske processer
Være forbindelsesled og formidler mellem borgere og kommune
Fremme samarbejde mellem aktører i kvarteret
Fremme samarbejde mellem fællesråd og netværk i hele kommunen

2. Lokalsamfundsbeskrivelse Langenæs (bilag)
A. Hvad skal den bruges til?
Hanne præsenterede arbejdet med ‘lokalsamfundsbeskrivelsen’ og udleverede
diverse foreløbige udgave for at vise eksempler på indhold og på formen.
Beskrivelsen indeholder både en historisk beskrivelse, en beskrivelse af nutidens
Langenæs på en lang række forskellige parametre samt visioner for de kommende

10 år. Der var enighed om, at det var et vildt imponerende stykke arbejde, som
Hanne har lavet de seneste måneder. Et stort tak til Hanne for engagementet!
B. Hvordan skal den formidles?
Formidling skal primært ske digitalt, via vores hjemmeside. Herudover overvejer
fællesrådet, om vi kan få en artikel om arbejdet og resultat i ‘Sognenyt’ på
Langenæs. Det kunne også være oplagt at lave avisartikler og en udstilling.
Behovet og potentialerne i at lave en lokalsamfundsbeskrivelse for Frederiksbjerg
blev også drøftet. Umiddelbart er der mere ‘styr på’ Frederiksbjerg, både historisk og
i en nutidig sammenhæng, og processen omkring ‘Fredeliggørelse af Frederiksbjerg’
har også identificeret en række visioner og delprojekter og gaderne med Kommunen,
men der er tale om en helt anden proces, der ikke på samme måde kigger på et
områdes styrke og udfordringer. På et tidspunkt - ud fra erfaringerne på Langenæs kan det være oplagt at kigge nærmere på Frederiksbjerg!
3. Det videre arbejde med 'Fremtidens Langenæs'
Hvilke aktiviteter sætter vi selv i gang?
‘Tilbagekøbsklausuler’ er en stor udfordring på Langenæs (afholde
informationsmøde? Vi har viden om, hvilke områder der er dækket af klausulerne) og
afdækning af behov for et bylivshus på Langenæs. Derudover er der allerede et tæt
samarbejde med Kommunen vedr. bedre mobilitet og sikkerhed på Langenæs, og vi
har aftalt en gåtur i marts måned med mobilitetsafdelingen for at følge op på de
tiltag, de vil lave, bl.a. på Langenæs Allé.
Hvad bakker vi op omkring på Langenæs? (f.eks. SPARK-projektet og byhaver)
Der var enighed om fortsat at lægge energi i at bakke op om SPARK-projektet og
bidrage med borgerinvolvering og -mobilisering dér hvor der er behov. Herudover er
der nogle beboere, der også vil etablere byhaver i Langenæsparken. Det bakker vi
op om ved at bidrage til information om mulighederne.
Status for projekt ‘forlængelse af værkmestergade’ oppe på Langenæs
Der var enighed om at gå videre med at udforske, hvor vejen kan komme til at gå og
snarest overveje afholdelse af et info- og dialogmøde, når det er passende.
4. Fredeliggørelse af Frederiksbjerg
Mødet med Rådmanden i december (Alexandra og Jeppe) - hvad blev aftalt?
Vi drøftede en fælles kommunikationsindsats vedr. fredeliggørelsen af
Frederiksbjerg. Kommunikationschefen for Teknik & Miljø deltog også. Rådmanden
beklagede, at hverken fællesråd eller de mange borgeres bidrag var omtalt i de
første pressemeddelelse. Det var god stil at sige det ligeud og lære af processen.

Indførelse af beboerparkering - status fra den politiske behandling
Parkeringsredegørelsen fra rådmanden er blevet yderligere forsinket på sin vej til
byrådet. Derfor er indførelsen af beboerparkering også forsinket yderligere, selvom
vi var blevet lovet, at der blev taget en beslutning i december 2019. Der er snart
foretræde for Teknisk Udvalg, efter det bliver behandlet i byrådet.
De konkrete anlægsprojekter - hvad kan vi forvente mht. Inddragelse?
Kommunen er gået i gang i Gerlachsgade og det næste delprojekt bliver i
Marselisborg Allé. Kommunen vil sende os en liste over delprojekter og rækkefølgen
på dem snarest, men der er stadig en del ting inkl. Økonomisk råderum, der ikke er
faldet på plads i Kommunen. Men der vil blive aktiviteter i 2020-2021-2022..
Ingerslevs Plads festuge projektet - kort status
Mogens gav en status for mødet med aktørerne omkring Ingerslevs Plads. Sammen
med dem undersøger vi i fællesrådet potentialet i at lave noget på pladsen sammen i
festugen. Umiddelbart er der god opbakning til at undersøge fælles drømme.
5. Hvordan håndterer vi vore kommunikationskanaler?
- mail, facebook, hjemmeside mm. - med afsæt i arbejdet under pkt 1.
Nyhedsbrev pr. mail:
Mindst hver tredje måned med et nyhedsbrev er ambitionen og niveuaet pt.
Vigtigt at komme ud til alle medlemmer løbende.
Hjemmeside:
Skal udbygges lidt, bl.a. med tema om lokalsamfundsbeskrivelse for Langenæs, når
den bliver klar. Flere skal kunne opdatere. Henrik inddrager Jeppe i første omgang.
Facebook:
Gruppen har snart 500 medlemmer! Vi havde en dialog om at give alle politikere
tilbuddet igen om at være med i gruppen. Dogmerne på siden skal opdateres, så der
også står, hvem og hvorfor de er med. Vi drøftede også behovet for at give advarsler
til og udelukke medlemmer, der ikke følger retningslinjerne for god kommunikation,
der er nedskrevet på siden under “Om”. Nogle få er blevet udelukket efter advarsler.
6. IT-medlemssystem (bilag)
Hvordan kan vi gøre det enklere at håndtere? (tilbud indhentet)
Vi blev enige om ikke at tage imod tilbuddet, da det var mange penge for os.
Arbejdet med at registrere medlemmer skal optimeres. Kunne man forestille sig, at vi
koblede os på nogle fælles services med andre, som håndterede medlemmer? Der
kom ingen afklaring, men Henrik og Jeppe taler sammen om bedre løsninger.

Hvordan sikrer vi at vi håndterer GDPR (personlig info) korrekt?
GDPR-håndtering: Vi undersøger Kommunens nye notat til fællesråd og bruger som
udgangspunkt så lidt ressourcer på det som muligt, men vi skal være ordentlige.
7. Regnskab 2019 og budget for 2020 (3 bilag)
Vi kiggede på budget for 2020 sammen og blev enige om, at det så fornuftigt ud.
Per gennemgik regnskabet som kasserer. Regnskabet var forud for mødet blevet
gennemset og godkendt af Rolvur Berg, vores interne revisor. Vi har overskud på
641 kr. Hvis nogle har tid/overskud skal vi gå efter at søge nogle ekstra midler,
udover de 10.000 kr. vi sandsynligvis får fra Kommunen.
Regnskab 2019 blev underskrevet af alle i bestyrelsen, så det kunne sendes til
Kommunen med henblik på tilskud til fællesrådet for året 2020.
8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i foråret og dato for generalforsamlingen
Jeppe udsender doodle-forslag til datoer for resten af foråret inkl.
Generalforsamlingen, der afholdes ultimo maj.
9. Eventuelt
Den fremsendte “bekymringsskrivelse” om forslag til lokalplan for “Rolighedsvej 19A”
blev gennemgået af Jeppe og drøftet. Der var fuld opbakning til som fællesråd at stå
som medunderskriver på brevet til alle byrådsmedlemmer, fordi der er så mange
principielle ting i lokalplansagen at undres over: 1) lige adgang til forvaltningen, 2)
transparens og 3) mangel på saglige begrundelser for at lave en ny lokalplan.
Bilag (6 bilag):
- Disposition for Lokalsamfundsbeskrivelse Langenæs
(Hanne medbringer evt. en opdateret version i papir)
- Regnskab 2019 og udgiftsbilag samt forslag til budget 2020 (ialt 3 bilag)
- Tilbud vedr it-medlemssystem
- Vinderlogo (justeret efter aftale med vinderen Frida)

Brainstorm (pkt. 1): Fællesrådets 'typer af opgaver'
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Legitimt og mangfoldigt repræsentere bydelen

Aktivt søge indflydelse på forvaltningsmæssige og politiske processer

Være forbindelsesled og formidler mellem borgere og kommune

Fremme samarbejde mellem aktører i kvarteret

Fremme samarbejde mellem fællesråd og netværk i hele kommunen

