Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum 10. juni 2020
Til stede: Ove, Else, Karen, Nanna og Bjarne. Jesper med via telefon.
1. Valg af referent og ordstyrer: Bjarne referent, Karen ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden og referat (referat af mødet d. 8. april tidligere godkendt via
mail): Dagsorden godkendt
3. Opsamling på punkter fra det seneste møde/referatet:
o Den digitale kommunikation fra fællesrådet (Nanna): Nanna har fået diverse
passwords og lavet opslag på de forskellige sider. Der er en udfordring med, at LF’s
Facebook-side ikke genererer så meget trafik, da den ikke har så mange venner og
er så aktiv, som fx Nannas egen.
o Der er mange muligheder på LF’s hjemmeside, som vi kan arbejde med.
4. Henvendelser siden sidst
o Erhvervshøring, svarfrist 2. juli (Ove): Ikke planlagt noget erhvervsområde i
Hjortshøj ifm. dette tiltag. Vi foreslår, at det skal tages op ifm. workshoppen om
helhedsplanen efter sommer. Ove giver denne besked i vores svar på høringen.
o Tilsendt sang om Hjortshøjmordet fra Hanne Nedbo, Lystrup: Ove tager det med til
Egnsarkivet og overtager kontakten til hende.
o Henvendelse fra Jens Erik Rasmussen ang. møde d. 12. juni kl. 12.15 mellem ham og
Suzanne Eben Ditlevsen/kommunen om udstykning af området ved gården på
Smedebakken 3, hvor vi er velkomne til at deltage. Else og Ove deltager fra
Landsbyforum.
5. Belysningsprojekt på Skolebroen – lokal digital byhøring:
o Thomas Mee har skrevet, at han vil sende illustration af begge forslag. Vi foreslår, at
vi præsenterer det på generalforsamlingen d. 22. juni samt efterfølgende digital
byhøring. Bjarne rykker for det.
6. Trafik:
o Harmonisering af veje (Gl. Kirkevej og Kastrup Skovvej er blandt de offentliggjorte
veje til omklassificering til private fællesveje i 2024), jf.
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/forgrundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/#1
o Fortov på Gl. Kirkevej
o Tiltag på Skødstrupvej
o 40 km/t-zone i Hjortshøj
o Vi tager disse punkter op som en orientering til GF
7. Planlægning af generalforsamling
o Skoletorvet d. 22. juni kl. 20.00
- Er booket
o Øl/vand, kaffe/te?

-

Bjarne køber øl/vand og småkager. Kan vi bruge køkkenet til at lave
kaffe/te? Bjarne spørger.
o Dagsorden: Vi føjer et punkt til om trafik, jf. punkt 6 ovenfor. Samt præsentation af
belysning af Skolebroen, hvis vi har fået noget fra Mee inden da. Gitte Refsgaard
inviteres desuden til at komme og præsentere den nye lægepraksis (Bjarne skriver
til hende). Revideret dagsorden sendes ud via listen etc., når fristen for indkomne
forslag er forbi d. 16. juni.
o Forslag til dirigent? Lasse Schmidt? Bjarne spørger ham. Referent: Nanna tilbyder at
skrive referat.
o Regnskab m.v.: Har Karen fået adgang til det, og ønsker hun at overtage
kassererposten?
- Det vil hun gerne, men hun vil foretrække et nyt regnskabssystem. Det
undersøger vi. Karen taler med Kurt om det.
- Kurt fremlægger sidste års regnskab og budget.
o Valg: Vi mangler en suppleant og en revisor
- Vi tænker over emner til disse poster
8. Orientering om Teams-møde med skolens arbejdsgruppe ang. kultur omkring skolen, 9.
juni 2020, og LF’s forslag/input hertil (Bjarne):
o Der har gennem den seneste tid været nogle problemer med hærværk og anden
uhensigtsmæssig adfærd bl.a. på skolens område og ved nogle af byens andre
institutioner. Derfor har skolen/skolebestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som
inviterede LF med på et Teams-møde 9. juni. Her diskuterede vi bl.a. nedenstående
punkter, og skoleleder Helle Mølgaard bad os vende tilbage med fællesrådets input
efter dette bestyrelsesmøde:
- Et tydeligt værdisæt, som de unge selv har været med til at formulere:
Skolens arbejdsgruppe kommer med et udkast som oplæg til dialog med
byen om det
- Forskellige forslag til lavpraktiske løsninger, som fx at forældre til de
relevante årgange åbner deres hjem for fester for de unge, så de ikke er
tvunget til at hænge ud i byen
- En Hjortshøj-udgave af natteravne? Kan byens voksne være med til at
skabe en større grad af tryghed i byen ved at være synlige på den ene eller
anden måde? Kan LF byde ind med forslag hertil?
- En slags ’årgangs-pedel’-ordning, hvor en årgang får ansvaret for at der
bliver ryddet op etc.?
- Multihuset bliver en klar forbedring af mulighederne for de unge i byen,
men næppe løsningen på disse udfordringer.
o Forslag fra LF: Hjælpe med til at etablere et sted, hvor de unge kan være på egne
præmisser? Et sted, de kan føle ejerskab for? Et sted, som er de unges, hvor de
voksne ikke bestemmer – men som de selv skal passe.

o Vi er med på arbejdet med at formulere et værdisæt, hvilket vi tidligere har haft
overvejelser om fx ifm. brugen af Æblehuset. Det passer desuden fint ind i vores
forsøg på at etablere et ungeråd, hvor vi bl.a. kan tage denne sag op.
o Bjarne undersøger, om der er andre erfaringer i kommunen/de andre fællesråd
o Vi foreslår, at emnet tages op ifm. workshoppen om helhedsplanen
9. Opfølgning på indstilling til Årets Bernhard:
o Vores forslag om Østergårdshaven gik ikke videre, men fint at holde sagen på
dagsordenen.
o Vi arrangerer en ekskursion til Grøntoppen i Spørring for inspiration. Vi kontakter
deres fællesråd om et møde eller et møde med andre aktører i projektet.
Østergårdsgruppen inviteres evt. til at deltage. Karen undersøger det.
10. Bestyrelsens arbejde:
o Vi skal italesætte, hvad vi forventer af bestyrelsens medlemmer, fx at vi står bag de
beslutninger, vi træffer. Hvis man efterfølgende ændrer holdning til en sag, så tages
det på det næste bestyrelsesmøde.
o Vi skal i den kommende bestyrelse overveje at dele de forskellige opgaver i
fællesrådsarbejdet op, så nogen har ansvaret for fx trafik, erhvervspolitik etc.
11. Dato for næste møde:
o Vi skriver sammen efter deadline for indkomne forslag til GF d. 16. og aftaler den
endelige dagsorden samt sender en revideret dagsorden ud. Hvis der er noget
alvorligt at tage stilling til, så aftales et møde inden GF. Ellers mødes vi kl. 19.00 d.
22. juni på skolen.
12. Evt.
o Opfølgning på ansøgning fra Henrik Dreyer om støtte til dronefilm af
multihusprojektet, som vi har bevilget op til 2000 kr. til – Bjarne skriver til ham.

