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Agenda 
 

1 - Velkomst 
Velkomst 
Evt. gennemgang af formalia: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Formål med mødet: Det sædvanlige 

• Mødeleder: Mikkel 

• Referent: Kirsten og alle 

 
Decision: Mikkel udsender Word dagsorden sammen med dagsorden 4 dage før  
Decision: Vi holder fast i at lave beslutningreferat  
 

2 - Meddelelser fra formanden og andre 

Vi sigter efter at 30/6 kommer Multihal på Frivillighedsaften. 
Evt. også ifbm LEGO-event 27-28/4  
Finn holder kontakten til både MHU og DGK  
 
 

3 - Forberedelse af generalforsamling 

1. Status på tilmeldinger og betalinger 
2. Lokation fundet, div. andet praktisk? 
3. Muligvis bud på "formandens/bestyrelsens beretning" (overlap med indlæg på "Mød Fællesrådet" d. 

23/2) 

 
Vi satser på at Kirsten, Finn, Berit hjælper med logistik 
Mikkel og Lena står for formalia 
Mikkel og Kirsten snakker praktik/teknik  
 
Decision: Nye anmodninger er godkendt  
Decision: Berit tager imod tilmelding til GF  
Decision: Ikke-medlemmer kan deltage på GF adhoc basis  
Decision: Medlemmer der ikke har indmeldt sig rettidige kan godt deltage i GF men ej stemme  
Task: Informere om hvilken email der bruges til tilmelding til GF @Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 03-03-2022  
Task: Berit udsender ny besked til sene indmeldinger @Berit Bøge i Stavtrup 30-03-2022  
Task: Ringer og følger op ang. manglende betaling @Berit Bøge i Stavtrup 17-03-2022  
 

Date 24-02-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Råhøjparken 228 (Råhøjparken 228, 8260  Aarhus  Midtjylland) 

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

Absent  

Note Taker Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 

https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=wyNZI2I820yzeENYebvKJJgAGeNg
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=YRyBn2Jb4kKrDyGeeHIhLJgAJx7q
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=uKp07qmO7UqV8n931q0y0ZgAGATW
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=Ciq6mWkmX0qZbl9CtJwN6pgAIXMb
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=oFH8QAARJU2dtoNNq4B0KJgABMFW
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=phnYMV3uDEuKD-gIjXcJS5gABcqF
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/NKiSeSeoz0WtBQ5PmGdYyJgABSDk
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/LwIOgvXw_ECguNs9tbVz5JgAJ1Az
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/qV9htg1tBkezTZi4Ubs_LpgAE7Cz
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4 - Hvad bruger vi pengene til 

Oplæg ved Lena, Finn og Flemming 
(Har vi et oplæg at diskutere, eller skal vi skyde punktet?)  
 
Decision: Vi sigter efter at have min. 15.000 kr. på kontoen ved årskiftet  
Decision: Forslaget er til intern brug og bliver løbende forbedret  
Task: Klargøre budget til GF @Flemming Hamann i Stavtrup 22-03-2022  
 

5 - Om samarbejde mellem fællesrådene i Århus Kommune og kommunen herunder om ny 
samarbejdsaftale 

Se oplæg herunder... 
(@Karen; har du yderligere forberedelses-læsning til os?) 
Herunder tekst fra email sendt fra Jette Bøjesen til faellesraad@stavtrup.dk d. 9/2: 

Kære alle fællesråd 
 

 Godt Nytår! 
  
På fællesrådsseminaret d. 14. oktober 2021 i Rådhushallen blev der valgt 

nye medlemmer til 'Arbejdsgruppen for fællesrådene'.  
  
I kan læse om arbejdsgruppens formål og opgaver her: 
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#6 

 
 Referater fra arbejdsgruppens møder kan læses her: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#7 
  
Vi i arbejdsgruppen har efterfølgende holdt to møder for at planlægge 
årshjulet og de fælles mødeaktiviteter for alle fællesråd i 2022 samt drøfte 

nogle af de temaer og problemstillinger, som virker relevante at tage op 
sammen i 2022 (I har sikkert flere temaer og dem glæder vi os til at høre om 

på formandsmødet). Følgende fælles møder forventes afholdt og konkrete 
datoer udmeldes senere: 
 

 1. Formandsmøde: Marts 2022 
 Emner: 1) samarbejdsaftalen, jvf. nedenfor og 2) videndeling og inspiration 

om 'god praksis' i de enkelte fællesråd, herunder eksempler på 
kommunikations- og dialogtiltag, der øger fællesrådenes 'legitimitet' og 

skaber god lokaldemokratisk 'repræsentativitet' 

2. Fællesrådsseminar med byrådspolitikerne: Maj-juni 2022 

 Emner: Samarbejdsaftalen og evt. udvalgte emner om byudvikling. 

3. Seminar med forvaltningen ("MTM-seminaret"): Oktober 2022 

 Emner: Bl.a. helhedsplaner og andre emner, som vi identificerer på 
forudgående møder 

Samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og Aarhus Kommune bliver et af de 
temaer, som vi sammen forhåbentlig kommer til at arbejde meget med i 

2022, sammen med både politikere og forvaltning. Kommunen lægger 
nemlig op til at revidere samarbejdsaftalen med os fællesråd. Det er rigtigt 

spændende og vigtigt at få den både evalueret og revideret, så den afspejler 

https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=IIp3Zy1gy063KCEGYWX2vJgAD2nX
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=b9b53b24-3991-43f3-821d-6901da2807d3&channelId=19:e76f3d01a69448f7820cd38f66670781@thread.tacv2&decisionId=_dl2NmOPTUiQqxtL1-oQ_ZgAPc7w
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/v_SUtFxK10auuSjKdERR7pgALG3i
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2Fdemokrati%2Ffaa-indflydelse%2Ffaellesraadene%2F%236&data=04%7C01%7Cjboj%40aarhus.dk%7C8c8de763de7f4f60c35c08d9e4d0166a%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637792404644681186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1rGqaVG%2B0JCiXOWw%2Bk4nTZzrB4U9fIMrASi63LclcHs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2Fdemokrati%2Ffaa-indflydelse%2Ffaellesraadene%2F%237&data=04%7C01%7Cjboj%40aarhus.dk%7C8c8de763de7f4f60c35c08d9e4d0166a%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637792404644681186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Rptj%2F37Z4hb1bzDlv8%2Bw5oNkn3CRsHlVzKtDmBTFbLw%3D&reserved=0
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de behov og muligheder, der ligger i fællesrådsarbejdet. Herudover er det 
centralt at få drøftet, hvilken rolle, fællesrådene tjener i vores lokaldemokrati 

samt hvordan 'arbejdsdelingen' er mellem byrådet og os i fællesrådene - og 
hvordan vi her sikrer en ligeværdig demokratisk dialog. 
  
Vi håber derfor, I tager samarbejdsaftalen op som emne på et 
bestyrelsesmøde hos jer, drøfter disse fem spørgsmål og giver os jeres svar: 
  
a) Hvilke punkter fungerer godt i samarbejdsaftalen? 

 b) Hvilke punkter fungerer ikke eller udføres ikke? 
 c) Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådet bedre eller lettere? 

 d) Hvad skal der til for at sikre en ligeværdig dialog mellem byråd og 
fællesråd? 
e) Hvilke ønsker har I konkret til en revideret samarbejdsaftale? 
 

I sender bare jeres svar på ovenstående spørgsmål til os senest d. 1. 
marts ved at svare på denne mail.  

 Så samler vi alle jeres input inden formandsmødet, hvor vi sammen får et 
overblik og bl.a. drøfter samarbejdsaftalen. 
 
 

 

Den eksisterende samarbejdsaftale kan hentes her (så I kan dele den internt 

i bestyrelsen): 
https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-

faellesraadene-januar-2018.pdf.  
 
 Vi glæder os til at høre fra jer :-) Vi ses til formandsmødet i marts! 
  
  
Bedste hilsener 
  
Arbejdsgruppen for fællesrådene 
  
- Flemming Larsen (Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd) 
 - Jeppe Spure Nielsen (Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd) 

 - Karen Yde (Stavtrup Fællesråd) 
 - Klaus Bendixen (Hasle Fællesråd) 

 - Barbara Dunn (Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret) - suppleant 
 

Mødenote: For nuværende arrangerer vi ikke noget fast med andre fællesråd, men rækker ud på 
ad hoc.  
 
Task: Karen rundsender vores bud på spørgsmål ang. samarbejdsaftalen @Karen Yde i Stavtrup 09-03-2022  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2Fmedia%2F4396%2Frevision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf&data=04%7C01%7Cjboj%40aarhus.dk%7C8c8de763de7f4f60c35c08d9e4d0166a%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637792404644681186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n6IadRavjbjHwwksmsQRmR6srSNkuiatBT%2FbXYhl9AU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2Fmedia%2F4396%2Frevision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf&data=04%7C01%7Cjboj%40aarhus.dk%7C8c8de763de7f4f60c35c08d9e4d0166a%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637792404644681186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n6IadRavjbjHwwksmsQRmR6srSNkuiatBT%2FbXYhl9AU%3D&reserved=0
https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/xyhefOcq-UaRKIeu0hp015gAEyRG
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6 - Lokalsamfundsbeskrivelse 

(Berit, vil du uploade oplæg her?) 

 
Noter:   
 
Task: Processen for Lokalsamfundsbeskrivelse udvikles @Karen Yde i Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup 03-03-
2022  
 

7 - Eventuelt 

Der skal helst være mindst 15 minutter til eventuelt 

1. Punkter fra mødet der er havnet på "parkeringspladsen"? 
2. Punkter til fremtidige møder 
3. Møder i april og maj 
4. Mødeform 
5. ..... 

6.  

Arbejdsgruppe til "Forskønnelse" er etableret af Hans. Nævnes på GF og rekrutterering påbegyndes. 

7.  

 
 

8 - Justering af referat 

Som hovedregel vil vi forsøge at blive enige om noterne 

(referatet) efter hvert punkt. Her en buffer hvis vi ikke når det 

hele. 
Vi satser på at kontakte Mårslet 

 
 

  
 

 

9 - Eventuelt: Indkommen forslag til Fællesrådets GF 

Indkommen forslag til Fællesrådets GF  
 

 
 

https://tasks.office.com/stavtrupfaellesraad.onmicrosoft.com/da-DK/Home/task/yNPqrxFhNkmvSyfQm8kUzZgAJ4tQ

