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Agenda 
 

1 - Velkomst 
Velkomst 
Evt. gennemgang af formalia: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Formål med mødet: Opstart efter sommer. Diskutere specifikke emner. 

• Mødeleder: Mikkel 

• Referent: Kirsten 

Andet: 

 
Referat 
Til stede: Mikkel, Lena, Berit, Finn og Kirsten 
Afbud: Flemming, Hans, Holger  
 
 

2 - Jonas ang. udstykninger 

Som diskuteret på seneste bestyrelsesmøde. Se email fra Jonas d. 22/6. 
Jonas +? deltager, og fortæller om deres ideer. 
Referat: 
Møde med Jonas Hansen, Aase Hansen og Casper Hansen, de fremlagde forslag: 
Grunden er 5,3 hektar. Købt grunden i 2003, er nu åbne for brug af den, hvad kan beboere i Stavtrup 
have  interesse for? 
Det er nu landzone, ved ikke hvad perspektivet er for kommunen. 
Drøftelse: Der kunne tænkes i sundhedshus, ældreboliger, almene boliger. 
Fællesrådet kan være med til at facilitere og bidrage til vurderinger af relevans af brugen. 
Jonas og Co vil gerne udbrede ideen og få mere indput til ideen. 

 
Jonas og Co arbejder videre med konkretisering, dernæst kan vi igen drøfte mulighederne. Vi kan evt. også 
invitere til at deltage i frivillighedsaften.  
 
 

3 - Opfølgning på snak om udstykninger 

Kirsten tjekker børnetalsfremskrivninger: 

Om børnetals prognose i Stavtrup 
Her er skoleprognosen frem til 2027, hvor I kan finde Højvangskolen i nedenstående link 

https://www.aarhus.dk/media/78339/skoleprognose-2022.pdf  

Altså børnetallet i forhold til skolen bliver mindre. 

Date 25-08-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Fælleshuset - Råhøjparken 228 

Present Mikkel S. Dickenson i Stavtrup, Kirsten Aagaard i Stavtrup, Lena Tandrup Esbensen i 
Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup, Finn Nissen i Stavtrup 

Absent Karen Yde i Stavtrup, Flemming Hamann i Stavtrup, Holgertimmann, hans kreutzfeldt 

Note Taker Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 

https://www.aarhus.dk/media/78339/skoleprognose-2022.pdf
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Institutionsprognosen har jeg ikke, men dagtilbudsleder Anne Marie Dalgaard fortæller at 
børnetallet vil falde frem mod 2027 med en nedgang der svarer til en institution. 
  
Både Ivan og Anne Marie argumenterer for at det vil være godt at kunne fastholde et børnetal 
som nu, mest for at både institutioner og skole kan fastholdes på et nogenlunde stabilt niveau. 
  
Ivan tilføjer at det er prognoser, og det kan jo se anderledes ud i virkeligheden, han anbefaler at 
vi i fællesrådet arbejder for at der fortsat vil være attraktive  ting i Stavtrup, nævner Multihallen 
og den grønne korridor ned gennem klokkeskoven som eksempler. 
  
Der er altså set ud fra det forventede børnetal i fremtiden plads til flere boliger i Stavtrup. 
/Kirsten 
Referat: 
punktet blev inkluderet i forrige punkt. 

 
 

4 - Meddelelser fra formanden og andre 

• Status Pukkelbump (hvis noget nyt?) 

• Status Multihal 

• Individuelt kontingent, i fald vedtægtsændringer gennemføres 

 
Referat: 
Intet nyt om pukkelbump. Vi venter på trafiktælling og kommunens evaluering.  
 
 Orientering om workshop om Multihal/ Kultur og Idrætscenter afholdt den 24. august. Der har været flere afsted 
på inspirationstur. På mødet blev skitser fremlagt og diskuteret, ligesom der blev gjort status på projektet. 
 
Vi skal som bestyrelse have et oplæg til kontingent for individuelle medlemmer, Berit foreslår 75 kr, andre 
ønskede 100 kr., på næste møde tager vi stilling  til kontingentfastsættelse, hvis vedtægter ændres. 
 
  

 
 

5 - Status medlemskaber/ nye anmodninger 

Berit præsenterer, hvis der er nogle nye medlemmer? (Flemming deltager ikke) 
Referat: 
Vi beslutter at Berit bekræfter  anmodninger om medlemskab. 
Der orienteres om medlemskaber på hvert bestyrelsesmøde.  
 
 

6 - Om Frivilligheds- og foreningsaftner 

Temaer og kommunikation om efterårets aftener, oplæg ved Finn og Kirsten se vedlagte. 
 
Referat 
Oplægget blev tilrettet og aftalt ( se vedlagte). 
Vi lægger det på stavtrupsiden. Finn lægger det på stavtrupsiden. 
Mikkel kontakter nogen som kunne udarbejde plakat og logo. 
 
Vi køber "skilte", til Rema og Coop. Kirsten aftaler med dem om opstilling. 
Kirsten køber 2 styk. 
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7 - Hvordan gør vi kommunikation bedre 

I forlængelse af pkt om "Stavtrup mødes"  drøftes bestyrelsens generelle kommunikation, Status fra 
kommunikationsgruppen, hvad kan vi gøre bedre, aftaler om tiltag. 
Referat: 
Punktet drøftet under pkt 6.  
 
 

8 - Eventuelle udestående emner og opgaver fra tidligere bestyrelsesmøder 

 
 

9 - Justering af referat 

Her gennemgås det noterede til foregående punkter for at sikre vi er enige om hovedpunkterne  
 
 

10 - Eventuelt 

Der skal helst være mindst 15 minutter til eventuelt 

1. Punkter fra mødet der er havnet på "parkeringspladsen"? 
2. Punkter til fremtidige møde 

Referat: 
Lena ønsker at høre om hvordan det er noteret i kommunen, at Fællesrådets bestyrelse  støtter op om placering 
af multihal og at der er  2 medlemmer som er imod. Mikkel skriver til kommunen (Rikke) om det. 
 
Om møde om fællesrådet.  Tema for mødet var samarbejdet mellem kommune og fællesrådene, styrkelse af 
fællesrådene,  og kommunens planstrategi 2023. 
Karen, Finn og Kirsten deltog, Karen havde flot oplæg fra arbejdsgruppen.  Konstruktivt møde med god dialog.  
 

 
 


