Den 5. december 2018

Referat fra
møde i Forretningsudvalget den 5. december 2018 kl. 16.30 på
Diakonhøjskolen
Deltagere:

Jens Maibom Pedersen (JMP)
Metin Aydin (MA), referent
Egon Poulsen (EP)
Michael Korsholm (MK)
Søren W. Matthiesen (SWM)

Ikke tilstede: Hans Skou (HS)
Henning Pedersen (HP)

1. Godkendelse af referat
Referat fra 4. September 2018 blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af kommende møder
3. Siden sidst – fra medlemmer af FU
HP er udtrådt af FU da han er flyttet fra området. 1. Suppleant er Carl Aage Grosen som
indkaldes til næste møde (og herefter tillige får tilsendt bilag som øvrige medlemmer af FU).
SWM har været I kontakt med vores kontaktperson ved Teknik og Miljø vedr. 1)
byggearbejderne ved en kommende Marselis tunnel, og hvor tung trafik risikerer at belaste
indfaldsveje I vores område og 2) vedr. svingbanen på Oddervej fra Ringvej Syd som ideelt
kunne forlænges og medføre mere glidende trafik.
Intet konkret resultat på henvendelsen.
EP og MA har deltaget I workshop vedr. Lys1 – fint arrangement og spændende process som
der orienteers nærmere om ved opfølgende møde I januar hvor en videre kreds af interessenter
inviteres til at deltage. Mødested ikke fastlagt.
4. Ansøgning NRGI Værdipulje
FU har modtaget et oplæg “Projekt Evighedsmaskinen” som er et oplæg til bæredygtig
dannelse I Skødstrups samt HHS fællesråds områder.
FU kontakter bagmændende og beder om yderligere oplysninger og præcisering.
5. Støtte til Lys1-projektet
Lys1 bevilliges yderligere 50.000,- til det videre arbejde.
6. Fællesrådets økonomi – herunder budget til Aarhus Kommune
Fællesrådet har opsparet penge gennem flere år via kontingenter og kommunalt tilskud, og har
aktuelt en bankbeholdning på ca. 140.000,Der indsendes senest 4. Januar ansøgning til Aarhus Kommune med følgebrev og bilag om
økonomisk støtte. EP og JM forestår arbejdet med tilretning af budget etc.
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7. Kommende møder
FU møde 5./2.-2019 Kl. 16:30 på Diakonhøjskolen
Repræsentantskabsmøde 26./3.-2019 Kl. 19:00 på Diakonhøjskolen
FU møde 6./5. Kl. 16:30 på Diakonhøjskolen
8. Evt.
JM retter henvendelse til kommunen vedr. evt. opstilling af skraldespande og stativ med
hundeposer på strategisk valgte lokaliteter i nærheden af den grønne kile.
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