
Bestyrelsesmøde 14. maj 2019 

 

1. Kort præsentationsrunde 

Til stede: Jonas Andersen, Jens Erik Buur, Eva Just, Synnøve Kernn-Jespersen, Julie Trier, Niels 

Christian Sidenius og Malene Stornes 

2. Konstituering 

Formand: Niels Christian Sidenius 

Kasserer: Jens Erik Buur fortsætter 

3. Opfølgning på generalforsamling 

4. Mødeplan for bestyrelsen 

Niels Christian laver en plan for de næste 6 måneder. 17.00-19.00 – mandage. 

Næste møde er mandag 24. juni – Malene booker lokale. 

5. Opfølgning på arbejdsgrupper 

Rene Gader – Jonas vil gerne være tovholder. Mangler gerne flere medlemmer 

Nye Venner – Malene er tovholder. Vil gerne have flere medlemmer 

Helhedsplan – Julie og Niels Christian. 

Midtbyens Fællesråds-forum - Synnøve 

Kulturudvalg (Trøjborg spillested, Hejmdal) (Jonas og Eva: forsøge at lave en screening af 

nødvendigheden/behovet af øvelokaler, spillesteder m.m.) 

6. Kommunikation – i fællesrådet og eksternt 

Hjemmeside. Vi skal beslutte hvad vi vil have på af indhold. F.eks. en kalender hvor der kan lægges 

arrangementer ind. Kirken, beboerhuset og andre der laver arrangementer kan sende deres 

indslag til fællesrådet så det kan lægges i kalenderen med et link til.  

På mødet den 24. juni snakker vi om indholdet. Inden den 24. juni skal alle grupper have en 

beskrivelse af gruppen som kan lægges på hjemmesiden. 

Rene Gader + Nye Venner: Malene og Jonas 

Helhedsplan: Julie 



Midtbyens fællesråds-forum: Synnøve 

Kulturudvalg: Eva/Jonas/Jens 

Malene sender dokument med generelle oplysninger om fællesrådet til alle 

bestyrelsesmedlemmer. Kontaktoplysninger til frivillignyt samt Kim fra Lokalavisen lægges med. 

7. Medlems-registrering/-hvervning 

Malene tager sig af tilmeldinger og Jens sørger for at tjekke op på om der bliver betalt.  

Jens skal have adgang til medlemskartotek. Malene laver et standard svar til dem der gerne vil 

tilmelde sig.  

8. Konkrete sager: 

Helhedsplan: 

Vi sender Niels Christians udkast som svar til Rådmandens svar på vores henvendelse. Der er lagt 

op til at fællesrådet gerne vil begynde dataindsamling, analysearbejde m.m. for at afhjælpe 

ressourcepresset i Teknik og Miljø. I mellemtiden opfordres der til at der ikke sagsbehandles nye 

byggesager på Trøjborg inden en helhedsplan er på plads. 

Ny Kommuneplan 2020: 

Der skal laves ny Kommuneplan 2020, Julie har været til møde omkring det. Aarhus Kommune har 

bedt om input til grønne og blå områder til en kommende høring. Julie laver en hurtig screening 

over grønne områder og prøver at fabrikere et kort svar. Som udgangspunkt skal der i hvert fald 

bevares de områder der er nu.  

 

 

 


