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Agenda 
 

1 - Velkomst 

1. Åbning 
2. Formalia, ikke nødvendigvis til gennemgang:  

1. Godkendelse af dagsorden (dagsorden skal anfægtes når den frigives, dvs. ideelt 4 dage før 
mødestart) 

2. Mødeleder: Mikkel 
3. Referent: Kirsten 

3. Gennemgang af overdue opgaver, se Opgave-liste her.  Udsat til næste møde 

 
 

2 - Den Grønne Kile - alternativ løsning 

Under punktet deltager Karl og Ole fra Den grønne kile og Per Bo og Søren fra Multihalgruppen 
Input fra Karl 
- Status her og nu i DGK 
- Fremlægning af forslag til alternativ løsning/placering. Herunder bekymringer og udfordringer ved hal-gruppens 
nuværende bud på placering. 
Multihalgruppen redegører for status om Multihal og  placering på Bispemarken. 

 

Noter fra mødet:  
Karl og Ole forklarede bekymringer over nuværende placering, og præsenterede DGKs forslag til en alternativ 
placering. DGK oplyste at dette blot var ét af flere alternativer, dvs. projektet blev ikke præsenteret som en 
konkret løsning, og DGK havde ikke fulgt op på de spørgsmål som Multihals-udvalget havde sendt tilbage, f.eks. 
at snakke med grundejer og naboer til den nye placering. DGK oplyser også at de ikke kan og vil gennemføre det 
krævende arbejde for at realisere en alternativ placering. 
Per Bo understregede at Haludvalget er optaget af at Multihaludvalget fokuserer arbejdet så der ikke sker skred i 
tidsplanen. Der blev orienteret om at undersøgelser af Bispemarken og f.eks. trafik og miljø vurderinger er 
påbegyndt som en del af lokalplansprocessen mod at placere multihallen på Bispemarken. Der blev også 
orienteret om at  
Multihalsgruppen sammen med kommunen har været igennem 5 placeringer, som efter grundige vurderinger 
ikke har været gennemførlige. 
 

 
Decision: Efter møde med Den grønne kile og Multihalsudvalget aftaler fællesrådet, at fællesrådets opgave bla 
er at facilitere problemstillinger/ hjælpe med samarbejde i Stavtrup. 
Fællesrådet aftaler at Multihallen orienterer og gør status om arbejdet med Multihal på næste 
frivilligheds/foreningeaften den 23. februar med 1/2 time hertil. Vi opfordrer Den grønne kile og andre til at stille 
spørgsmål og kommentere. Der afsættes i alt 1 time til dette punkt. 
Dernæst opfordrer vi til at Multihals-udvalget og den grønne kile efterfølgende mødes med Finn og evt Holger. 
Finn og Holger taler sammen inden om oplæg og spørgsmål til dette møde.  

Date 27-01-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Råhøjparken 228 (Råhøjparken 228, 8260  Aarhus  Midtjylland) 

Present Mikkel S. Dickenson i Stavtrup, Holgertimmann, hans kreutzfeldt, Karen Yde i Stavtrup, 
Flemming Hamann i Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup, Lena Tandrup Esbensen i Stavtrup, 
Kirsten Aagaard i Stavtrup, Finn Nissen i Stavtrup, Flemming Hamann 
Kar, Ole, Per Bo og Søren til punkt 2 

Absent plandisc-ring-fldvfdftoglu@sync.plandisc.com 

Note Taker Mikkel og Kirsten 

https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/_djb2_msteams_prefix_3832857920?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3Ae76f3d01a69448f7820cd38f66670781%40thread.tacv2%22%7D&groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&tenantId=0c17145e-e42b-4e23-8503-22afc959246a
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=KNAfPmk0EkuN5bax40Akq5gAAKwH
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Task: Forbered facilitering af møde mellem Haludvalg og DGK @Holgertimmann, Finn Nissen i Stavtrup 16-02-
2022  
Task: Giv status til gæster og inviter til Frivillighedsaften d. 23/2 @Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 01-02-2022  
 

3 - Lokalsamfundsbeskrivelse 

Punktet udsættes til næste møde den 24. februar. 

 
 

4 - Godkendelse af anmodninger om medlemskab 

Alle anmodninger, der er indkommet hidtil godkendes. 
Alle i fællesrådet gennemser den 31. 1. 2020 liste over indkomne anmodninger om medlemskab. Skriver til Berit, 
hvis man har kommentarer og ellers godkender Berit alle anmodninger og udsender meddelelse herom.   
 
 

5 - Godkendelse af justeret forretningsorden 

Formelt skal ændringer, vedtaget d. 25/11, endeligt godkendes på efterfølgende (dette) møde. 
 
Forretningsordenen godkendes og er dermed gældende. 

 
Decision: Den præsenterede forretningsorden, med ændringer som aftalt på sidste møde, blev godkendt.  
 

6 - Forberedelse af generalforsamling 

Vi snakker forløbet frem til, under og efter generalforsamlingen igennem. 
Standard dagsorden er givet i vedtægterne. Bestyrelsen har pt. ét ekstra punkt; ændring af reglerne for 
stemmeret for enkeltpersoner. Se formulering der ligger i denne folder. 

 
Punkter at snakke igennem idag:  

• Forslag ang. stemmeret, enkeltmedlemmer, som punkt 6.1 på dagsorden til GF 

• Deadlines 
o 31/1 indmeldelse, 20/2 betaling + deadline for forslag,  

• Valg af dirigent - Mikkel spørger Olav Kuur, som er vores revisor.  

• Alle i bestyrelsen melder sig ind i FR eller er "repræsentant for et medlem". 

• Ønsker til bestyrelsens beretning? 
o Formanden fremlægger beretningen. 
o Vision for Fællesrådet (i tråd med formål - og hvad vil vi udrette? hvordan vil vi arbejde?)  
o Vi vil også bruge GF til at få medlemmerne i tale ang. hvad Fællesrådet "skal være og gøre" 

• Budget - i forlængelse af "hvad bruger vi pengene til" 

• Alle ønsker at fortsætte 

 
Mikkel udsender udkast til beretning, som vi kan kommentere. 
Bestyrelsens endelige forslag om vedtægtsændring vedrørende enkeltmedlemmers stemmeret lægges på teams 
under vedtægter. (Ligger der allerede?) 
Bestyrelsens forslag om fredsvalg fremlægges også som punkt til dagsordenen på GF. 

 
Task: Mikkel spørger Olav ang. dirigent @Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 24-02-2022  
Task: Udsende oplæg til bestyrelsens beretning @Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 24-02-2022  
 

7 - Hvad går kontingentet til? 

I beretningen til generalforsamlingen kan vi pro-aktivt forklare vores tanker om hvad vi forestiller os kontingentet 
skal bruges til. Jeg (Mikkel) foreslår vi siger noget ala: 
"Midlerne fra Aarhus Kommune samt kontingent, udgør for 2022 ca. 30.000 kr. (Flemming?). Disse midler er ikke 
øremærkede, og der er ikke noget foruddefineret formål. Midlerne vil blive brugt indenfor foreningens formål, og 
konkrete forslag og ideer vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne, så det altid er synligt hvad pengene bliver 
brugt til. I 2021 brugte Fællesrådet f.eks. penge på en støjmåling og på frø til "Vild med Stavtrup". Hvis 

https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/OHrDFAVlok-VI7uRDZL5XJgADONk
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/EK0Bgfa5SEiY6otMLmzSwpgABSSB
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=0ORqZIiO_EWIk9YzVdRx35gAOqD7
https://stavtrupfaellesraad.sharepoint.com/:f:/s/faellesraad/EhSaZNdeLrVEhdryTUAi2LABgw1Twh0Y7zP4VbpTVfQErA?e=Hbdlub
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/TWdZMzg_y0yyvJMGIVo1iZgACc1t
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/5gXvBZHbZEeeecfcdA_N7ZgAP6hl
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Fællesrådet på et tidspunkt oparbejder en kassebeholdning på mere end f.eks. 100.000 kr., så vil vi tage initiativ 
til at formalisere formålet med midlerne. Det er ikke fællesrådets formål at spare op eller fungere som funding til 
større initiativer. Fællesrådet bistår, via Fondsgruppen, med rådgivning ang. søgning af fonde." 

 
På mødet blev ovenstående diskuteret, og der var et generelt ønske om at blive mere eksplicit ift. hvad 
fællesrådets midler skal bruges til. Overordnet set støtter vi ad hoc initiativer. Finn, Flemming og Lena kommer 
med forslag om princip herfor til næste fællesrådsmøde. 

 
 
 
Task: Formulere bud på hvad Fællesrådets midler skal gå til @Flemming Hamann i Stavtrup, Finn Nissen i 
Stavtrup, Lena Tandrup Esbensen i Stavtrup 15-02-2022  
 

8 - Eventuelt 

Fællesspisning d. 2/3 - Flemming bestiller, Vi mødes på Olive Kaløgade/Mejlgade, hvor man selv må tage 
alkohol med. 
 
 Karen orienterer om arbejdet i Fællesrådenes arbejdsgruppe, hvor Karen er medlem. Der lægges op til styrket 
samarbejde med kommunen. Der ligger udkast til samarbejdsaftale på arbejdsgruppens hjemmeside. Karen 
orienterer nærmere på næste møde og sørger for link til samarbejdsaftale. 
 
Vi aftalte følgende på baggrund af Lenas oplæg om politik og kommunikationsgruppe. 
Vi ønsker at være opdateret på væsentlige sager i Stavtrup og omegn, fx om ramper til motorvejen. 
Vi laver en tråd på teams, hvor vi alle lægger henvisninger til sager, som vi hver især mener vi skal tage os af. 
Vi evaluerer løbende om det er en god måde at sikre at vi får behandlet relevante ting. 
 
Flemming: Regnskab ligger på teams under generel bogføring. 
 
Hans foreslog/nævnte en ide om en "by-forskønnelses-gruppe/initiativ", der kunne arbejde på at gøre Stavtrup 
smukkere. Det kunne indledningsvis fokusere på det kommercielle centrum, i samarbejde med Rema, Coop, m.fl. 

 
Task: Orientering til bestyrelsen om Formandsmøde og Fællesrådenes arbejdsgruppe @Karen Yde i Stavtrup 
08-02-2022  
 

9 - Politik- og kommunikationsgruppe 

Behandlet under evt.  
 

 
 

https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/1Mei7EbuEEyGF4TaNW58hpgANT75
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/6cu9Sw5Qw02OwbLMP1xeeZgAL1c8

