
DEBATOPLÆG VED INTRODUKTIONSMØDE OM OPRETTELSE AF FÆLLESRÅD.

Planche Gruppe af mennesker

Dette er et folk. Det kunne for så vidt være et hvilket som helst folk. – Jeg forestiller mig dog i mit 
indre, at det er folk her i vores by.

 De er forskellige  af                                                                                                                               
- Natur                                                                                                                                                     
- Interesser – indstilling – holdning                                                                                                        
- Måske også af forskellig national oprindelse

Der er altså en lille halv snes tusinde mennesker, der har det tilfælles, at vi lever sammen i denne 
by. 

Kender de – eller vi – hinanden ?

Nogen arbejder med noget. – Andre med noget andet. – Sådan er det også med og i fritiden.

Hvem repræsenterer egentlig byen ? – Eller området i bred forstand ? - Hvor er den fælles 
organisatoriske og kulturelle platform ?

Den proces, der er sat i gang, er dels et forsøg på at dække et synligt behov. – men også lokalt at 
leve op til en byrådsbeslutning.

Da Århus Byråd, så vidt jeg husker i 1984,  vedtog den 1. kommuneplan, vedtog man følgende 
primære ønskemål:

Planche Kommuneplanens ønskemål

Dette at være ”hvilende i sig selv,” – at være selvforsynende, kan jo være på mange områder:

- Dagligvareforsyning                                                                                                                             
- Tilbud om idræts- og fritidsfaciliteter                                                                                                  
- Og mange andre ting kunne nævnes

Den overordnede tanke er, at man skal føle sig tiltrukket, og føle sig hjemme i sin by.  Man skal 
nok føle sig som borger i Århus Kommune. (Her hjælper skattevæsenet jo godt til) – Men man skal 
først og fremmest føle sig hjemme i Elev – Elsted – Lystrup.

Som Christian Matthiesen sagde i sin indledning, har vi i initiativgruppen som udgangspunkt 
defineret byområdet som vist her:

Planche  Bykort Elev – Elsted – Lystrup

Vi har gjort det fordi det er i harmoni med kommuneplanlægningen .                                                  
Der er en række fælles traditioner for dette område. – Blot nogle eksempler:                                       
- om kirken                                                                                                                                             
- om skolen                                                                                                                                             
- om indkøbsmønstret                                                                                                                             
- om postbesørgelse                                                                                                                                
- om varmeforsyningen



Vi er omkranset af lokalområderne:                                                                                                       
Skejby – Lisbjerg – Terp                                                                                                                        
Hjortshøj – Egå                                                                                                                                       
Vejlby - Risskov                                                                                                                                     
Todbjerg - Mejlby   

Vi mener således, at det er naturligt, , som udgangspunkt, at betragte det tidligere skitserede område
som vores by.

I kommunens udgangspunkt for Retningslinier for Fællesråd står der: ”Et Fællesråd er et lokalt 
råd, der samler alle grupper og interessenter i lokalsamfundet.”

Derfor gik vi i gang med at danne os et overblik over de foreningsaktiviteter der er i byen.                
Vi er en rig by ! – Der er en fantastisk fauna af aktiviteter og foreninger af vidt forskellig karakter.

Nu er det jo ikke sådan, at alle beslutninger nødvendigvis er konsensusbeslutninger. – Men i praksis
tror jeg faktisk, at det alligevel er sådan de fleste steder: At i de nære ting er man som regel enig.     
- - Hvis man gider snakke om tingene, og yder andres synspunkter almindelig respekt.

Der er, som det ses, tale om en helt ny organisation, der på et kvalificeret grundlag skal ”tegne 
byen.”

Sagen er jo nemlig den, at ingen forening i området lever op til den før nævnte definition om at 
”alle grupper og interessenters interesser må kunne varetages.”

Derfor mener vi, at det bliver det nye Fællesråds første opgave, via en åben dialog, at formulere

- En ide                                                                                                                                                   
- Nogle mål                                                                                                                                             
- En handlingsplan for det fremtidige virke.

Men inden vi kommer så langt, - for der er jo et godt stykke vej, -  kunne vi jo passende spørge de 
interesserede mødte:

Planche HVAD KAN MAN EGENTLIG BRUGE ET FÆLLESRÅD TIL HOS OS ?

Der er i det udleverede materiale nævnt nogle oplagte emner.

Det er jo tidligere nævnt, at der ingen kommunal økonomi er lagt i Fællesrådets regi, hvorfor 
indflydelsen mere har karakter af en høringsret. – Og de forhandlingsmuligheder der kan ligge i 
kølvandet heraf.

Men indflydelsen er officiel !

Der kunne jo også tænkes at dukke områder i helt andre boldgader.

Det lange af det korte er, at fællesrådstanken bygger på den ideelle tanke, at en bys borgere, skal 
tænke mere i det nære.

Vi er nødt til at hjælpe hinanden                                                                                                            
Vi er nødt til at give hinanden inspiration                                                                                              
Vi er nødt til at give hinanden gode idéer                                                                                              
Vi er nødt til give vor by den fornødne fornyelse



Vi er spændte på, at høre jeres reaktion på oplægget. – Men også spændte på hvilke gode idéer der 
kommer i aften, - og senere til det ”Fælles Gods.”

Jeg har med vilje ladet det organisatoriske ligge. Det er meningen, vi skal drøfte det senere.

Så det spørgsmål vi stiller nu er: Hvad synes I vi kan bruge et Fællesråd til ?
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 Arne P.


