
Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum d. 23. februar 2022 
 
Til stede: Else, Karen, Jorun og Bjarne. Johanne Eiby Ernst inviteret til at deltage med input til 
trafikale løsninger, som hendes mand, Jonah, har skrevet med bestyrelsen om. 
 

1. Valg af referent: Bjarne 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde: Dagsorden godkendt, referat 
godkendt pr. mail. 

3. Nyt siden sidst/punkter til opfølgning fra sidste møde 

• Vores holdning til de fem punkter ift. Samarbejdsaftalen for fællesrådene*, jf. mail fra 
Jette Bøjesen 1. feb.** -> Fine tanker i aftalen, men gør kommunen det, der står i 
teksten? Gentag tankerne i pkt. 3 under fx MTM? Ikke klart hvilken rolle fællesrådene 
har i punkt 2. Måske kan det gøres klarere? Udelades? Nøje beskrivelse af ansvar, 
hvordan man inddrager de lokale borgere etc. ”Fællesrådene er en af 
hovedaktørerne…” – uheldig formulering. -> vi skriver videre om det på mail, Bjarne 
samler det sammen. Se desuden hans kommentarer til spørgsmålene fra 
arbejdsgruppen i note 2 til dagsorden/referat nedenfor. 

• Fællesrådsgrænser, jf. mail fra Skæring Fællesråd 15. dec. -> Vi kan fint acceptere 
sognets grænser som Landsbyforums grænser, men vi skal så ændre vedtægterne, så 
de kommer til at passe til denne konstruktion (skoledistriktet er ikke sammenfaldende 
med sognet, jf. vedtægternes § 4)  

• Frøpuljen: Ansøgningsfrist 15. marts – vi poster info om tiltaget på hjemmesiden og 
Facebook, hvis nogen I byen vil søge: https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-
samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/ Skal lægges ud: Jorun og Bjarne 
taler med Kurt om det (og aftaler ved samme lejlighed møde om at lægge ting på nettet 
– Bjarne aftaler møde mellem Jorun og Kurt). 

• Invitation fra Josephine Marquard, Frontløberne, til møde med/om unge-voksne fra 
Hjortshøj om ungekulturen, 2. marts, jf. Elses videresendte mail 21. feb.: Else orienterer 
om tiltaget. Josephine Marquard har inviteret Else til at deltage i mødet, bl.a. med info 
om vores forsøg på at etablere et ungeråd. I øvrigt et godt eksempel på et område, 
hvor kommunen glemmer fællesrådet. 

• Andet? 
4. Planlægning af møde med Mobilitet, 2. marts, kl. 15-17: Johannes oplevelse af trafikken på 

Stationsvej er, at folk kører for hurtigt. Vi spørger Mobilitet, om de kan lave en måling af 
hastigheden, og om de har forslag til løsninger for at bringe hastigheden yderligere ned på 
Stationsvej. Hvis Johanne har mulighed for det, så deltager hun i starten af mødet med 
Mobilitet. Vi arbejder ud fra Jespers kort, som vi har sendt til Mette Dyrlund Sahlertz. Hvad 
ellers? Lastbilparkering? 2-1-vej på Skødstrupvej? Hvor skal vi mødes? Ved Stationen. 
Alternativt hos Jorun. Vi finder et sted at forsætte mødet efterfølgende. Vi koordinerer det 
desuden med Per Lüchtemeier og arbejdet med helhedsplanen (han deltager i mødet). 
Skolebestyrelsen er også inviteret til at deltage, så vi kan koordinere arbejdet for 
trafiksikkerheden i byen. 

5. Planlægning af generalforsamling, 21. april: Indkaldelse i bladet, Sognegården reserveret. 
Vi lægger ud med borgermøde/debatmøde om helhedsplanen (Per Lüchtemeier deltager 
evt.), derpå generalforsamling. Karen og Bjarne er på valg – Karen ønsker umiddelbart ikke 
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at genopstille, men fortsætter gerne som kasserer. Bjarne genopstiller. Karen har kontakt 
til revisorerne. Ændring af vedtægternes §4, jf. ovenfor? Kan vi hverve nye medlemmer? 

6. Dato for næste møde: 7. april kl. 20 hos Else. 
7. Evt. 

 
* Samarbejdsaftalen kan findes her: https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-
indflydelse/faellesraadene/#6  
 
** Fra mail fra arbejdsgruppen, fremsendt af Jette Bøjesen 1. feb. 2022: 
 
Vi håber derfor, I tager samarbejdsaftalen op som emne på et bestyrelsesmøde hos jer, drøfter 
disse fem spørgsmål og giver os jeres svar: 
  
a) Hvilke punkter fungerer godt i samarbejdsaftalen? -> BB: Tankerne bag den er gode, og meget 
af indholdet i den fungerer ok. Dog særligt det, der ligger i MTM’s regi. Ifm. arbejdet med 
Oplandsudvalget var der nogle tiltag (hos Kultur og Borgerservice), hvor man tydeligvis ikke var 
vant til at indtænke fællerådene. Dét kan og bør de gøre bedre. 
b) Hvilke punkter fungerer ikke eller udføres ikke? 
c) Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådet bedre eller lettere? 
d) Hvad skal der til for at sikre en ligeværdig dialog mellem byråd og fællesråd? 

e) Hvilke ønsker har I konkret til en revideret samarbejdsaftale? 

 
I sender bare jeres svar på ovenstående spørgsmål til os senest d. 1. marts ved at svare på denne 
mail. 
Så samler vi alle jeres input inden formandsmødet, hvor vi sammen får et overblik og bl.a. drøfter 
samarbejdsaftalen. 
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