Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum 6. februar 2020
Til stede: Else, Karen, Ove, Kurt, Nanna og Bjarne.
1. Valg af referent: Bjarne
2. Godkendelse af dagsorden (referat er godkendt via mail): Godkendt
3. Henvendelser siden sidste møde
o Mail fra Jakob Bønlykke fra AiH med forslag om møde mellem naboerne til/interessenterne i
spørgsmålet om byparken/alternativt byggefelt: Vi svarer Jakob, at vi gerne tager et møde
med dem, fx i starten af vores kommende bestyrelsesmøde, jf. pkt. 7.
4. Opsamling på punkter fra sidste møde:
o Landsbyforums digitale profil, herunder Dropbox: Iflg. Kurt er der nogle gange problemer
med at åbne uploadede referater, andre gange fungerer det upåklageligt. På landsbyportalen
mangler bestyrelsens sammensætning samt foto endvidere stadig at blive opdateret, jf.
http://hjortshoj.dk/landsbyforum/ Nanna vil gerne tage sig af det digitale: Hun og Kurt taler
sammen om det.
o Opslag til Åbent Bykontor: Vi har printet opslaget og hænger det op i de nærmeste dage.
o Evt. flyer hertil om ungeråd: Vi foreslår Suzanne, at hun sender opslaget til elevrådet. Else
sender hende kontaktoplysning til lærer i elevrådet.
o Bevilling til film-projekt: Kurt: Hvis vi får det forventede tilskud, så er der ingen problemer i
det, så det er besluttet.
o Visionskonference, som Kurt deltog i: Det er formodentlig det samme, der kommer op ifm.
fællesrådsseminaret og mødet med Teknik og Miljø. Det er primært planer for selve Aarhus.
5. Kommende møder med kommunen: hvem deltager?
o Møde om ny Politik for Arkitektur og Bykvalitet for Aarhus Kommune, 18. februar kl. 1618 på Dokk1: Else deltager (Else melder sig til)
o Møde med Oplandsudvalget på Lokalcenter Næshøj i Harlev torsdag d. 20. februar, kl.
16.00-18.00: Karen og Bjarne deltager (Bjarne melder os til)
o Fællesrådsseminar, Aarhus Rådhus, 16. marts kl. 17-21.30: Vi melder os til senere: Nanna,
Ove og Bjarne deltager
o Møde HOPE Danmark og KANENGO d. 21. april: Nanna og Bjarne deltager. Vi foreslår
fællesrådenes arbejdsgruppe kl. 16.
6. Planlægning af generalforsamling:
o Vi skal skrive indkaldelsen, som udsendes til VIP-listen sammen med invitationen til Åbent
Bykontor og desuden sendes til Suzanne Eben Ditlevsen, som tager den med til Åbent
Bykontor.
o Indkaldelsen sendes til bladet (Bjarne)
o Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
o Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens
afholdelse.

o På valg: Karen Woer, Ove Overgaard Nielsen og Bjarne S. Bendtsen. Revisorer: Per
Jørgensen. Desuden skal der vælges en ekstra revisor og en suppleant til bestyrelsen.
7. Dato for næste møde: 15. marts kl. 16.00. Bjarne booker lokale på Virupskolen.
8. Evt.

