Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 6. januar 2016 kl. 17.30 i beboerhuset, Underhuset.
Fraværende: Søren Sørensen
Dagsorden:
1.

2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Indledningsvist drøftede Fu processen i forbindelse med arbejdet med kommuneplansstrategien.
Forberedelserne har løbet i flere parallelle forløb, hvilket har gjort det svært at bevare et overblik
over forløbet. Erfaringerne bør give Fu anledning til at drøfte om processen og kommunikationen er
den rigtige og om forløbet eventuelt kan pege på ønskelige ændringer i Fællesrådets vedtægt.
Godkendelse af referat fra møde nr. 207 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger.
Meddelelser, herunder bl.a.:
Aktuelt fra Fællesrådet om lufthavnsspørgsmålet. Fu accepterede, at Fu´s vedtagelse om
lufthavnsdebatten alligevel ikke var udsendt som Aktuelt fra Fællesrådet.
Forslag til ændring af kommuneplantillæg 25 om Nye. Foretræde for Teknisk udvalg.
Forventet snarlig høring af lokalplan 1016 vedr. første etape af Nye.
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-1216/Referat-b3f2/Kommuneplantillaeg-nr-25-Foerste-etape-a.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-1216/Referat-b3f2/Lokalplan-1016-Foerste-etape-af-Nye-Fo.aspx
Og kommende borgermøde om lokalplan 1016 første etape af Nye.
Det udsendte udkast vedrørende kommuneplantillægget skal omarbejdes med mindre sigte på at
”spille fornærmet”. Flemming og Birgit omarbejder udkastet. Udkastet til kommentering
medsendes dette referat. Fællesrådet kan med meget kort varsel blive indbudt til foretræde for
Teknisk Udvalg, så alle opfordres til at arbejde hurtigt og sende kommentarer så hurtigt som muligt.
Situationen kan betyde, at det kan blive vanskeligt at nå. Når indbydelsen foreligger sendes
tidspunktet ud til Fu, så der hurtigt kan nedsættes en delegation.

5.
6.

7.
8.

Yderligere emner til fællesseminaret med embedsmænd og politikere jf. ref. møde 207 meddelelser.
Alle opfordres til at komme med forslag til emner.
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag).
De punkter, der er nævnt med de stående udvalg som ansvarlige gennemgås konkret under
udvalgenes rapporter.
Bemærk dokumentet er delt op i et dokument: Planlægning af aktiviteter med løbende sager og et
dokument Gennemførte aktiviteter.
Ingen bemærkninger.
Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.:
Ingen bemærkninger
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Bl.a.:
Udvalget har fået en række svar på nogle henvendelser til kommunen. De fleste svar peger at
problemstillingen hører hjemme i andet regi. Udvalget har på ny bedt kommunen om konkrete svar

9.
10.
11.

12.

på flere af spørgsmålene.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Delvist behandlet under mødets første punkt.
Økonomi
Udsendes af Per.
Eventuelt
Næste møde (ordinært) den 20. januar 2016.
Det kommende repræsentantskabsmøde i maj. Følgende Fu medlemmer er på valg: Flemming,
Hans, Steffen og Birgit, samt Sven Aage og Karsten.
Julefrokost.
Beboerhuset er i 2016 reserveret til Fu møder den tredje onsdag i måneden.
Kommunikation
Der udsendes ikke et ”aktuelt fra Fællesrådet” som opfølgning på mødet.

Hilsen Flemming

