	
  

	
  	
  
Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde afholdt på Diakonhøjskolen
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 1900

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
Der vedlægges en skriftlig beretning. Der vil blive givet en kort mundtlig version ved
mødet.
3. Udvalgsberetninger (der er ingen udvalgsberetninger)
4. Regnskab 2016 og budget 2017
a. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016
b. Orientering om budget 2017 samt kontingentfastsættelse
Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent.
Indbetalingskort til kontingent for 2017 på 250,- kr. er (af praktiske grunde) udsendt
med denne indkaldelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til forretningsudvalget, suppleanter og revisorer
a. Valg Forretningsudvalget - 3 medlemmer for 2 år
⋅ På valg: Egon Poulsen, Jens Maibom Pedersen og Søren W.
Matthiesen
b. Suppleanter til forretningsudvalget - 2 medlemmer for 1 år
⋅ På valg: Annie Villadsen (1. suppleant) og Bettina Muurmand (2.
suppleant)
c. Revisor og revisorsuppleant på valg for 2 år
- På valg som revisor: Leo Schmidt
- På valg som revisorsuppleant: vakant
7. Eventuelt
Formanden for Fællesrådet, Carl Nielsen, bød velkommen.
Som referent blev John Jensen fra Fællesrådet udpeget.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent
Carl Nielsen foreslog Mogens Mogensen som dirigent.
Der var ikke andre forslag.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet
i h.t. vedtægterne, idet indkaldelsen var udsendt den 31. januar 2017.
Den udsendte dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne.
Selvom enkelte først havde modtaget dagsordenen den 16. februar 2017 besluttede mødet at
gennemføre repræsentantskabsmødet.
Der var ingen passive medlemmer til stede.
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Ad pkt. 2 – Forretningsudvalgets beretning
Forretningsudvalgets skriftlige beretning blev suppleret med en kort mundtlig beretning aflagt af
Carl Nielsen.
§ LYS1 – et Kultur- og idrætscenter
Der har været afholdt en konkurrence for fastlæggelse af projektets navn.
Procesforløbet har været:

§

⋅

Styregruppen med Kultur- og borgerservice, Fællesrådet og Fonden Lyseng
Idrætscenter afsluttede rapport medio 2016.

⋅

Rådmanden fulgte anbefalingen fra styregruppen om at undersøge muligheden
for at finansiere et samlet projekt ved Lyseng med frist til ultimo juni 2017.

⋅

Fonden og Fællesrådet nedsatte i efteråret 2016 en intern styregruppe som
ansvarlig for de nødvendige initiativer.

⋅

Visionerne og målet med projektet er at udvide det nuværende idrætscenter til et
Kultur- og idrætscenter der henvender sig til alle borgere i området og herved
skaber det krydsfelt, hvor alle mødes på tværs af interesser og alder.
Det nye center vil indeholde:
- Bibliotek
- Borgerservice
- Lokalarkiv
- Daginstitution
- Mødelokaler og sal
Projektet er unikt fordi det skaber grundlag for fællesskab, fordi det er lokalt
forankret og fordi det ”demokratiske rum” vil binde arkitekturen sammen.

⋅

Økonomi:
Der er tale om et projekt på 3.700 m2 til en samlet pris på 60 mio. kr., finansieres
ved:
- Kommunale lokaler 30 mio. kr.
- Fælleslokaler og idræt 30 mio. kr.
- Fonden og idrætsforeninger 10 mio. kr.
Den økonomiske udfordring ligger i at finde 20 mio. kr. hos fonde.
Her er strategien at vi først skal have fat i de store fonde som forhåbentlig vil
være positive og herefter skal vi i gang med en lokal indsamling.
Det videre forløb:
4 arbejdsgrupper er i gang:
- Eventgruppe
Som skal stå for den lokale indsamling bl.a. med et oplevelsesspil ”den
levende by 8270”
- Kommunikationsgruppe
Som har ansvaret for hjemmeside, facebook, pjece m.m.
- Projektgruppe
Som er ansvarlig for byggeprogram, byggejura, alternativer m.m.
- Økonomigruppe
Som skal for stå anlægs- og driftsøkonomien og finansiering.
Styregruppen skal stå for koordinering og fondsansøgninger.
Man kan følge med på hjemmesiden og facebook:
LYS1.dk
Carl Nielsen opfordrede medlemmerne til at følge projektet og deltage i ”den
levende by 8270” og komme med ideer til finansiering.

Lyseng Kilen – ”Fra bynært til borgernært naturområde”
Der er udarbejdet et forslag til en åbning af Lyseng Kilen ved anlæg af vådområder,
vandløb og stier.
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Planen er vedtaget af forretningsudvalget i juni 2016.
Arealejerne har givet tilsagn om arealernes anvendelse.
Finansieringen mangler.
Den samlede udgift forventes at løbe op i 1,5 mio. kr.
Anlægsudgiften på ca. 1 mio. kr. skal på plads først og herefter skal findes 0,3-0,5 mio.
kr. til møblering m.v.
Projektets finansiering afventer at LYS1 kommer på plads.
Formanden henviste til hjemmesiden.
§

§

Trafikløsning på Oddervej – men ikke i Skåde
Der har været meget stort lokalt engagement, ikke mindst fra trafikgruppen.
Kommunens vilje og evne til inddragelse i projektet har været mangelfuld.
Den beslutning som byrådet traf løste ikke Skåde-områdets problemer.
Udvidelsen af Oddervej og reguleringen af krydsende Ringvej Syd/Oddervej og
Oddervej/Hørretvej er besluttet.
4 lokale affødte projekter skal på plads:
⋅

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sandmosevej.
Kommunen mener ikke at der er problemer.

⋅

Krydset Emiliedalsvej/Ny Moesgårdvej
Der er tale om en større investering.
På nuværende tidspunkt mangler finansieringen.

⋅

Krydset teglbakken/Ny Moesgårdsvej
Kommunen er af den opfattelse at grundejerne i området selv må stå for
forbedring af oversigtsforholdene.

⋅

Etablering af fortov på strækningen Bushøjvænget/Stenhøj
Kommunen har lovet at man finder midler til etableringen i 2017 eller 2018.

Lokale sager
⋅

Ideer til omdannelse ved Bjødstrupvej/Ringvej Syd.
Industriområde/Dansk Supermarked er potentielle omdannelsesmuligheder.
Forslag til kommunalplan 2017 er på vej.

⋅

Krydset Rosenvangs Allé/Saralyst Allé er problematisk, især for cyklende. Vi har
anbefalet at der blev etableret lysregulering. Dette har kommunen afvist med den
begrundelse at der alene er problemer i myldretiden.
Der er nu etableret hegn mellem bageren og Rosenvangs Allé således der ikke er
direkte adgang til bageren fra parkerede biler på Rosenvangs Allé.

⋅

Lukning af Dalumvej
Skal der findes en løsning skal det omhandle hele området og ikke kun Dalumvej.
Fokuserer man alene på Dalumvej vil man bare flytte problemet til en af de andre
parallelveje.

⋅

Vedligeholdelse af Kragelundsparken
Fællesrådet har kontaktet kommunen og problemet er løst.

⋅

Byggeri på Remiens ejendomme, Oddervej
Arkitekten har holdt møde med repræsentanter fra Fællesrådet på et meget løst
grundlag.
En mulighed vil være etablering af boliger. Nyt møde med de lokale i området vil
blive afholdt inden udarbejdelse af lokalplan.

Efter den mundtlige beretning blev den mundtlige og skriftlige beretning sat til debat:
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Carl Johan Sørensen
Er der noget nyt vedr. trafikløsningen til Moesgård Museum?
Svar: Carl Nielsen:
Er ikke opdateret. Undersøger sagen.
Leo Schmidt, Socialdemokratiet
Der har været afholdt møde omkring Rundhøj efter at den skriftlige beretning er udsendt.
Hvad kom der ud af mødet?
Svar: Carl Nielsen:
Mødet gav ikke noget nyt.
Der er nedsat en gruppe af borgmesterens afdeling som skal følge op på dialogen omkring
Rundhøj Torv.
Herudover har arbejdsgruppen ”vores Rundhøj” inviteret Fællesrådet til møde i gruppen den 3.
april 2017.
Forretningsudvalgets beretning blev godkendt.
Punkt 3 på den udsendte dagsorden er udgået i forbindelse med tidligere besluttede
vedtægtsændringer.
Referatet fra repræsentantskabsmødet følger den udsendte dagsorden.
Ad pkt. 4 – Regnskab 2016 og budget 2017
a) Regnskab 2016
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab.
Lars Svendsen, Skåde sogns menighedsråd
Hvorfor er der budgetteret så højt på posten kontorartikler?
Svar, kasserer Egon Poulsen
Vi havde bl.a. regnet med indkøb af en ny printer.
Regnskabet blev godkendt.
b) Budget 2017
Kassereren Egon Poulsen orienterede om det udsendte budget for 2017.
Efter budgetudsendelsen har vi fået kommunalt tilsagn om et tilskud på kr. 20.000.
Budgettet blev taget til efterretning.
Besluttet at fastholde kontingentet uændret.

Ad pkt. 5 – Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 6 – Valg til forretningsudvalget, suppleanter og revisor
a. Forretningsudvalget: valg af 3 medlemmer for 2 år
Genvalg af:
- Egon Poulsen
- Jens Maibom Pedersen
- Søren W. Matthiesen
- Suppleanter for 1 år
2 kandidater stillede op:
- Annie Villadsen, afdeling 25 - Rundhøj Allé
- Henning L. Pedersen, Afdeling 56 – Nøddeskrænten
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Annie Villadsen blev valgt som 1. suppleant og Henning L. Pedersen blev valgt som 2.
suppleant.
b. Revisor of revisorsuppleant for 2 år
- Leo Schmidt blev genvalgt som revisor
- Lars Svendsen blev valgt som suppleant for Leo Schmidt

Ad pkt. 7 – Eventuelt
Torben Sørensen – Rundhøj Ejerlaug
Kan man søge om løgpulje 2 år i træk?
Svar: Carl Nielsen:
Det er der principielt ikke noget i vejen for. Det er dog nok tvivlsomt om man får 2 år i træk.
Er afhængig af interessen.
Hans Sejr Stentoft, afdeling 53 – Bushøjen
Der er ingen belysning på stien fra P-pladsen ved Lyseng fra fodboldbanerne og
Lysengvej. Er meget mørk.
Man kan frygte overfald ligesom på Brabrandstien.
Har henvendt sig til kommunen som ikke har haft tid til at svare.
Svar: Carl Nielsen: Send mig lige en mail om problemstillingen så Fællesrådet kan følge op.

AFSLUTNING
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Fællesrådets formand.
Carl Nielsen takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen blev takket for en god og
saglig debat.

sign.

sign.

Carl Nielsen

Mogens Mogensen

formand

dirigent

sign.
John Jensen
referent
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