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Agenda 
 

1 - Velkomst 
Velkomst 
Evt. gennemgang af formalia: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Mødeleder: Mikkel 

• Referent: Kirsten og Mikkel SD 

 
 

2 - Pukkelbump 

Forslag fra Berit om at drøfte henvendelser og facebook debatten om pukkelbump. 

 
Vi diskuterede hvordan vi forholder os til kritik. Vi er ikke glade for at føre debat på facebook, og vil fremover 
forsøge at lede folk ind til vores "officielle udmeldinger", f.eks. dette referat og vores seneste udmelding på 
bloggen her: 
https://www.stavtrup.org/post/orienteringsm%C3%B8de-om-status-p%C3%A5-implementering-af-40-km-t-
hastighedszone-i-stavtrup 
 
Vi havde besøg af én borger til Frivillighedsaften d. 11/11, som fornuftigt og sagligt fremlagde sine synspunkter 
mht. sin meget lille begejstring for pukkelbump. Vi gentog at Fællesrådets synpunkt er at de planlagte 
forbedringer af nuværende løsning skal gøres færdig, og at vi afventer kommunens evaluering (pt. planlagt til 
foråret) før vi så forholder os til om vi vil anbefale (det er ikke fællesrådet der bestemmer trafikale løsninger) at få 
skiftet til en alternativ løsning, så længe denne opfylder kravet til at kunne holde hastigheden, og dermed 
mængden af gennemkørende trafik, nede. 
 
Endvidere inviterer vi borgere til åbnet hus med Fællesrådet på næste Frivillighedsaften, som bliver onsdag d. 
26/1 2022.  
 
Decision: Fællesrådet holder pt. fast i den tidligere kommunikeret holdning til proces ift. pukkelbump. 
Nuværende (uge 47) udbedring af mangler på løsning tyder på at have effekt, og vi afventer kommunens 
samlede evaluering af hastighedsbegrænsninger i områder med 40 km/t zone hvor der også kører busser.  
Task: Opslag på facebook ang. pukkelbump @Karen Yde i Stavtrup 03-12-2021  
Task: Nyt skriv om status på pukkelbump @Karen Yde i Stavtrup, Kirsten Aagaard i Stavtrup 03-12-2021  
 

3 - Godkendelse af nye medlemmer 

 
Vi gennemgik listen af nye medlemmer, som vi (Berit) vedligeholder i filen i denne mappe. 
Vi gennemgik og godkendte Karens oplæg til skrivelse til opkrævning af kontingent.  
 
Decision: Vi vil fremover acceptere Mobile pay som betalingsform (Forbeholdt at Flemming, Kassér og 
fraværende på mødet, er med på ideen.)  

Date 25-11-2021 

Time 19.00 - 20.50 

Location Råhøjparken 228 (Råhøjparken 228, 8260  Aarhus  Midtjylland) 

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

Absent Holgertimmann, plandisc-ring-fldvfdftoglu@sync.plandisc.com, Flemming Hamann i Stavtrup, 
beritboge, lees@aarhus.dk 

Note Taker Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 

https://www.stavtrup.org/post/orienteringsm%C3%B8de-om-status-p%C3%A5-implementering-af-40-km-t-hastighedszone-i-stavtrup
https://www.stavtrup.org/post/orienteringsm%C3%B8de-om-status-p%C3%A5-implementering-af-40-km-t-hastighedszone-i-stavtrup
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=pjVqxdbREkqdnZrltrvF6ZgAAtvR
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/yyBY93Nkb027YyF_dHwORpgAB_Zz
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/mrecA-DoXUmua3tcfnAP65gAFr47
https://teams.microsoft.com/_#/files/Generel?threadId=19%3Ae76f3d01a69448f7820cd38f66670781%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Medlemmer&rootfolder=%252Fsites%252Ffaellesraad%252FDelte%2520dokumenter%252FGeneral%252FMedlemmer
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=cG-pH0kY10y88xMYl6dF7JgANKsU
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Decision: Alle medlemmer der har ansøgt til dags dato, 25 stk., er blevet godkendt som medlemmer. 
(Medlemskabet er aktivt fra betalingen er modtaget)  
Task: Udsendelse af opkrævning @Flemming Hamann i Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup 03-12-2021  
Task: Aktivering af Mobile Pay til betaling af kontingent @Karen Yde i Stavtrup 03-12-2021  
 

4 - Ændringer til forretningsorden 

Forslag:  

1. Dagsorden senest 2 dage (48 timer) før mødestart (Dvs. denne dagsorden skal udsendes senest d. 
23/11 kl. 19. Punkter herefter kommer under eventuelt) 

2. Sekretær+formand udsender reminder 1 uge før mødestart 
3.  Gældende forretningsorden; link.  

 
Vi diskuterede det fremsendte forslag. Vi besluttede at dagsorden udsendes fire dage før for at gøre det lettere at 
forberede sig på et tidspunkt der passer. 
Sent indkomne forslag ryger pr. default på eventuelt 
Kirsten forretningsorden editerer den version der ligger på Teams. 
Ny forretningsorden skal godkendes næste gang.  
 
Decision: Endelige version af dagsorden udsendes fire dage (96 timer) før mødestart. (Senere punkter ryger 
som udgangspunkt til eventuelt)  
Task: Justering af Forretningsorden @Kirsten Aagaard i Stavtrup 03-12-2021  
 

5 - Formalisering af svar til borgere 

Forslag fra Berit: 

• Hvem er ansvarlig for, at der bliver svaret på mails til fællesrådet fra borgere: Tovholderen for den 
gruppe, som henvendelsen vedrører. Øvrige medlemmer kommer med input eller tager kontakt til 
tovholderen.  

o Svarfrist: 7 dage. Er der ikke kommet input fra øvrige i gruppen inden 7 dage svarer 
tovholderen. Fx trafikgruppen vedrørende Mariehønsebump. RoiStautrupgruppen vedrørende 
motorvejsstøj osv.  

o Svaret sendes cc til Fællesrådet, så vi alle er informeret herom. 

• Hvem er ansvarlig for at der bliver svaret på Facebook, når der kommer henvendelser denne vej. Man 
er velkommen til at kommentere, men ikke forpligtet. 

• Henvendelse på hjemmesiden skal aftales, måske Mikkels opgave 

• Aftaler om personlige henvendelser 

 
Tilslutning til oplægget, (evt. senere en del af forretningsorden?). 
Vi er principielt enige om at vi ikke vil debattere over Facebook. Dette giver en unuanceret og tidskrævende 
debat, som vi ikke mener fordrer bedre sammenhold i Stavtrup, eller er den bedste udnyttelse af Fællesrådets tid. 
Istedet vil vi henvise og invitere til at møde os på vores åbenthusdage som bliver hver måned (december 
undtaget) den sidste onsdag. 

Mikkel lægger beskrivelsen på stavtrup.org (vi beskriver at vi som udgangspunkt ikke vil føre debat 

på facebook) 
Hvis systemet kan lægges et standard auto-svar på henvendelser på fællesrådsmailen om at vi svarer inden for 7 
dage.  
 
Task: Oprettelse af auto-reply / bekræftigelse @Karen Yde i Stavtrup 03-12-2021  
Task: Kommunikation ang. Frivillighedsdage og Fællesråds-åbent-hus @Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 03-12-
2021  
 

6 - Diskutere udstykninger / befolkningstilvækst 

Fællesrådet diskuterede om vi kan have en principiel holdning til udstykninger, og hvad den i så fald skal være. 
Bl.a. foranlediget af sidste møde hvor vi fik præsenteret et udstyknings-ønske og støjvoldsprojekt. Dette 
spørgsmål tager vi op senere. 
 
Konkret ift. deadline for høringssvar på denne, med deadline d. 8/12: https://www.aarhus.dk/media/67209/plan-
for-bedre-fordeling-af-almene-boliger-i-hele-aarhus-kommune.pdf 

https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=Yhqvl8z0ckOlyhVTzJ4RYZgAJ7Dg
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/yd5iCzjrTkyFmGWYBNzQz5gAPago
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/kVLbV1C41E2xyj6gpoZMB5gAIWjM
https://teams.microsoft.com/l/file/DB96FA67-A059-42ED-8253-49FFD06038BD?tenantId=0c17145e-e42b-4e23-8503-22afc959246a&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fstavtrupfaellesraad.sharepoint.com%2Fsites%2Ffaellesraad%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FDet%20formelle%2FForretningsorden%2FForretningsorden%2018092021.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fstavtrupfaellesraad.sharepoint.com%2Fsites%2Ffaellesraad&serviceName=teams&threadId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=64qK39C510WcfAY6i3P2sJgAC6g7
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/I1n8pjDafkmPALb1wufuBpgADmKl
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/Z-fdTUgGh0uXp_rBGLnsa5gAAgOL
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/bxuiYyi6KEaHGBZrYBFxMJgAILE_
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Lena har snakket med forskellige personer i kommunen, og meldingen er at der pt. ikke er nogle konkrete planer 
for udstykninger, hverken til almene boliger eller andet. Det nye byråd skal kigge på de langsigtede planer. 
 
I høringsoplægget står imidlertid at der er udbygningspotentiale i Stavtrup. Vi kiggede på data ang. fremskrivning 
af befolkningstal til og med 2026. Her viser det stort set konstante tal, og ingen ekstra kapacitet i hverken skole 
eller dagsinstitutioner. 
 
Fællesrådet kan således ikke umiddelbart bakke op om flere udstykninger, så længe der er usikkerhed om støj-
forhold og institutions- og skolekapacitet. 
Er der tale om ældreboliger, der placeres på en støj-forsvarlig måde, og som ikke reducerer livskvalitet for naboer 
eller inddrager fællesområder til boligmasse (vi har allerede en meget høj fortætningsgrad), er det potentielt en 
anden sag. Kirsten følger op med kommunen mht. status på konkrete projekter. 
Ovenstående vil potentielt blive en del af et kommende arbejde med en lokalsamfundsbeskrivelse. 
 
Fællesrådets høringsvar ang. ovennævnte konkrete forslag for kommunen vil have nedenstående hovedpointer: 
- Vi er bekymret fordi almennyttige boliger til børnefamilier, fordi vi i de data vi har ikke ser der er plads i 
institutioner og skole 
- Vi "kræver" at vi får fremskrivninger 10 år frem i tiden for afklaring af børnefamilier og antallet af børn i Stavtrup 
- Inkludere problemet med støj og placering af evt. udbygninger  
 
Task: Rykke kommunen for data 10 år frem @Karen Yde i Stavtrup 03-12-2021  
Task: Lave og dele udkast til høringssvar d. 8/12 @Karen Yde i Stavtrup, Kirsten Aagaard i Stavtrup 03-12-2021  
 

7 - Generalforsamling 

Hvem er på valg i 2022 hhv 2023? Bestyrelsen appellerer til fredsvalg i 2022, som kommunikeret her: 
https://www.stavtrup.org/post/klar-til-medlemmer-af-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d 
 
For at vide hvem der så er på valg i 2022, fremlagde Mikkel dette forslag: 
Færreste stemmer ved valget i maj (https://www.stavtrup.org/post/valg-2021) -> først på valg. (Fredsvalg i 2022). 
Flemming er kasserer, derfor først på valg 2023. Mikkel, formand, på valg i lige år. Derfor på valg 2022: Mikkel, 
Lena, Berit, Finn. 
Dette forslag blev vedtaget. 
 
Forslag til vedtægtsændring for Stavtrup Fællesråd fra bestyrelsen om enkeltpersoners stemmeret. 
Da det oprindelige Lokalråd tog initiativ til at opgradere Lokalrådet til et Fællesråd efter kommunens 
standardvedtægter, var formålet at etablere en paraply-organisation. Bestyrelsen er optaget af at sikre en rimelig 
vægtning mellem foreningers, grundejerforeningers mm stemmeret og enkeltpersoners stemmeret. Bestyrelsen 
er blevet opmærksom på en udfordring ved at de nuværende vedtægter siger at enkelt-medlemmer har én 
stemme til generalforsamlingen, det betyder at et ægtepar der begge melder sig ind som medlem, har lige så 
mange stemmer til generalforsamlingen som en grundejer, eller boligforening, med 500 medlemmer. Derfor 
fremlagde Kirsten og Mikkel dette forslag, med udgangspunkt i  den behandling af punktet på Fællesrådets 
workshop d. 18/9 2021: 

"Til den kommende generalforsamling den 22. marts 2022 vil bestyrelsen foreslå følgende vedtægtsændringer 
for Stavtrup Fællesråd: Enkeltpersoner vil som gruppe have to stemmer ved generalforsamlinger." 
På mødet læste vi formuleringen fra Kolt-Hasselager vedtægter, §6a som kunne være et konkret bud på praktisk 
håndtering: http://kolthasselager.dk/wp-content/uploads/2020/10/Vedt%C3%A6gter-2020.pdf 
Bestyrelsen vil sørge for at enkeltmedlemmer får lejlighed til at mødes før generalforsamlingen med henblik på at 
drøfte punkter på dagsordenen og aftale hvem, der skal repræsentere gruppen af enkelt-medlemmer. 
Forslaget vedtaget ved afstemning. 

Berit og Lena stemte imod forslaget om vedtægtsændringer for nuværende tidspunkt med følgende begrundelse: 
- Det bliver vanskeligt for enkelte medlemmer-  ”enkeltmedlemskaber”  - at organisere sig og tale sammen før en 
generalforsamling, da de ikke har kendskab til hinanden og måske kan have vidt forskellige holdninger til emner, 
der skal drøftes på generalforsamling. - Medlemskaber af Fællesrådet er helt nyt for Stavtrup. Det er 
betydningsfuldt for de demokratiske processer og sammenhængskraften med diversitet i 
medlemssammensætningen og at få så mange med som muligt fra starten. 
 
 
 
Til info: Sidste frist for anmodning om medlemskab er 31/1. Betaling skal være sket d. 20/2. (Disse ændrede 
datoer ift. "standard" pga. opstart.) (Herefter er "standard" at man skal anmodning om medlemsskab være 
bestyrelsen i hænde d. 5/1 og betalt inden d. 31/1)  
 

https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/LSFGTsM3sE6iOBAFnGd30pgAHAz6
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/68jkg3fmKEazROY5XrDc_ZgABlE-
https://www.stavtrup.org/post/klar-til-medlemmer-af-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d
https://www.stavtrup.org/post/valg-2021
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Decision: Bestyrelsen tilføjer et punkt på dagsorden til generalforsamlingen 2022 ang. hvordan 
enkeltmedlemmer og stemmeret på generalforsamling kan håndteres, således at formålet med foreningen, at 
være en paraply-organisationer for foreninger mm., respekteres og bevares. Forslaget bliver inspireret af Kolt-
Hasselagers vedtægter med at enkeltpersoner stemmer som en gruppe med to stemmer, sammenligneligt med 
hvad f.eks. en grundejerforening har.  
Decision: Det er besluttet at nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg som følger:  
2022 (Fredsvalg); Mikkel (Formand), Lena, Berit, Finn 
2023: Flemming (Kassér), Karen, Kirsten 
Suppleanter er også medtaget under "fredsvalg", dvs. såfremt Holger og Hans ønsker at fortsætte, så er det 
bestyrelsens ønske at de får lov, selvom Suppleanter iflg. vedtægter er på valg hvert år.  
Task: Beskrivelse af punkt ang. stemmeret ligges på stavtrup.org @Kirsten Aagaard i Stavtrup 03-12-2021  
 

8 - Justering af referat 

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

9 - Eventuelt 

Der skal helst være mindst 15 minutter til eventuelt 

1. Spisning ifbm møde i januar? (Mikkel udsender forslag) 
2. Frivillighedsaften i januar og frem bliver sidste onsdag i måneden 

 
 
Task: Ekskvering af januar-hygge @Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 03-12-2021  

 
 

https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=4sgOBQc80EKt2RS1R4TEapgAPufc
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=sAJadGuUnUiZnaADDOdH_ZgADj5F
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/EvA11-vTX0Kr0lm1sCva6ZgAGTAE
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/a5HtWdal80G4wQeNac28SJgALcL2

