
Referat af forretningsudvalgsmøde 226 onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset. 

Fraværende: Jørgen og Hans.

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 225 (er tdligere udsendt, men vedhæfess.
Ingen bemærkninger.
Evaluering af arrangementet.
Arrangementet bør gentages.

3. Meddelelser:
Fællesseminar med de andre fællesråd den 6. marts 2018. (Invitaton vedhæfets. Medlemmer af 
FU, der ønsker at deltage skal give Flemming besked senest mandag den 26. 2.
Revideret samarbejdsafale mellem Aarhus kommune og fællesrådene. (Vedhæfets.
Taget tl eferretning.
Møde i Tryghedsnetværket den 31. januar 2018. Chris refererede fra mødet. Det udsendte 
materiale tl mødet er ikke godt og er fuld af fejl. Det vil blive erstatet af nyt materiale.
Andre meddelelser.
Beboerhusets Støteforening holder generalforsamling den 22. marts kl. 19.00. Stefen deltager 
formentlig i mødet.
Chris oplyste at den nye hjemmeside 8520.dk nu er ”i lufen”. Se nedenfor. 
Center for Byudvikling og Mobilitet har indbudt tl møde den 11. april 2018 kl. 15.00 på 
Kalkværksvej 10, lokale 0.305. Det er lidt uklart, hvem invitatonen er retet tl, hvilket vil blive 
aflaret. Mødet afales nærmere mellem Stefen og Flemming.

4. Repræsentantskabsmødet den 16. maj 2018.
Udsendelse af indbydelser. Drøfes på næste forretningsudvalgsmøde.
Valg af dirigent. Stefen spørger Ufe Dahl.
Overblik over opstllinger m.v. Hans ønsker ikke at fortsæte i forretningsudvalget, øvrige ønsker 
genvalg.
Afaler om mundtlige og skriflige beretninger. Udvalgsformændene fortæller i god td Flemming 
om, hvilke emner de vil berete om, således at der undgås overlap i den generelle beretning. 
Beretningerne lægges eferfølgende på hjemmesiden.
Praktske spørgsmål. ookale 1 og 2 er reserveret, der er bestlt projektor, lyd anlæg anses for 
overfødigt.

5. Henvendelse fra Jeppe Spure Nielsen fra ”Sager der Samler”. (Vedhæfets.
Jeg vedhæfer eksempler på debaten om henvendelsen fra Thomas Kruse, Carl Nielsen og Ib 
Jensen.
Enighed om at vi ikke besvarer henvendelsen.

6. Planlægning af aktviteter Der henvises tl omdelte bilag.
Sager vedrørende Fu.
Ingen bemærkninger.

7. Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.:
Projektgruppe om Forsamlingspladsen. Det første møde i en nedsat projektgruppe bl.a. med 4 
kommunale medarbejde og Marie Urvang holdes den 22.2.2018. Det er fortsat ikke klart, hvad 
der eventuelt kan komme ud af det.
Rapport fra Arkivgruppen. Arkivgruppen har gennemgået 3 af 12 mapper om Fællesrådet på 



ookalarkivet. Kasserne indeholdt kun meget lidt af generel interesse. Fremadretet danner vi arkiv
via hjemmesiden og eferhånden som der måte komme interessant tdligere materiale frem vil 
det blive digitaliseret og gemt via hjemmesiden.
Det nye design af hjemmesiden, der er baseret på en opdateret teknologi er nu i lufen. Alle 
tdligere filer er lagt ind på hjemmesiden. Det drejer sig om 3000 m 4000 filer. Der kan meget vel 
være sket fejl i den forbindelse bl.a. med de tdligere links tl interne og eksterne filer. Chris er 
interesseret i at få at vide, hvis man støder på fejl. Spørgsmål vedrørende den fremtdige 
placering af mailfunktonen er ikke aflaret. Det vil blive afgjort af Chris og Peter. Alle udtrykte 
stor anerkendelse af det store arbejde, der er er lagt i forandringen og resultatet heraf.
Fremover vil referater og andet materiale som udgangspunkt blive lagt på hjemmesiden uden 
password beskytelse.

8. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Stefen har gennemgået kommunens investeringsplan for 2018. Vores synspunkter fremgår ikke 
af materialet, hvilket er skufende specielt på baggrund af et meget vellykket møde med 
Afdelingen for Mobilitet i december. Stefen er i kontakt med den kommunale afdeling om 
spørgsmålet, og det er blevet understreget, at det er en fejl og ikke et udtryk for, at der ikke 
arbejdes med vores synspunkter. Specielt arbejdes der ihærdigt på at finde en løsning på 
udfordringerne ved Sønderskovvej og f.eks. krydset ved Hovmarken.

9. Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Bl.a.:
Dagsorden for mødet den 27. februar 2018 blev gennemgået.

10. Økonomi rapport og regnskab for 2017. (Materiale fremsendes af Peters.
Med hensyn tl budgetet blev der det nuværende budget for 2018 revideret, bl.a. med 
indarbejdelse af udgiferne tl omlægning af hjemmesiden. På baggrund af det reviderede budget
udarbejdes et budget for 2019. Regnskab og budgeter udsendes tl medlemmerne sammen med 
indkaldelsen tl repræsentantskabsmødet, der afoldes den 16. maj 2018.

11. Eventuelt.
Næste møde i forretningsudvalget er onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 i Underhuset.
I forbindelse md Fællesrådets eventuelle bidrag tl en særlig velkomst folder tl nye beboere i Nye
blev det fremført, at dete bør ses i sammenhæng med at den nuværende generelle folder for 
hele lokalområdet formentlig trænger tl en revision.

12. Kommunikaton. 
Forvarsel om repræsentantskabsmøde.
Orientering om den nye hjemmeside.

Hilsen Flemming


