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Fællesrådet for Latinerkvarteret, Ø-gadekvarteret og Nørre Stenbro
Bestyrelsens beretning for 2015 - 2016:

Fællesrådet blev dannet den 17. juni 2015. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder
(1/7, 18/8, 3/11 og 2/12 alle 2015, samt 8/2 og 14/3 2016).

De forløbne ¾ år har været præget af hektisk aktivitet vedrørende:

- Orientering om fællesrådet i lokalområdet
- Hvervning af nye medlemmer
- Deltagelse i arrangementer med repræsentanter fra Aarhus Kommune:
a) Møde vedrørende forslag til boligpolitik (1. september)
b) Møde vedrørende Planstrategi 2015 (1. september)
c) Teknik og Miljøs årlige møde med fællesrådene (19. oktober)
d) Møde på Kalkværksvej vedrørende trafikalt anlægsprogram (7.oktober)
e) Møde med administrationschef Lone Dannerby Paulsen, kontorchef
Torben Simonsen og arkitekterne Peter Bro Bertelsen samt Randi Nørgaard
(5. november)
f) Et medlem af bestyrelsen var paneldeltager i kommunens indledende
møde om ”Trafik- og mobilitetsplan for Aarhus Midtby” den 26. oktober
g) Medlemmerne af bestyrelsen har deltaget i workshop 1 og 2 vedrørende
trafikplanen for Aarhus Midtby, samt kommunens workshop den 21.
januar 2016 vedrørende vores tre lokalområder.
h) Fem bestyrelsesmedlemmer deltog Aarhus Kommunes seminar for
fællesrådene den 3. marts 2015.
- Egne møder:
Fællesrådet afholdte et velbesøgt møde på DOKK1 vedrørende den fremtidige
trafik i Midtbyen mm. den 29. september med over 100 deltagere. Til mødet
var der udarbejdet et skriftligt oplæg af fællesrådets trafikgruppe, ”Trafik
vision – Aarhus som den grønneste by”. Oplægget vil blive lagt ud på
fællesrådets kommende hjemmeside www.midtbyensfaellesraad.dk .
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Borgermøde om trafikken i Midtbyen den 6. januar 2016 med 40 – 50
deltagere; mødet var tænkt som optakt til kommunens workshop den 21.
januar for vores område.
Endelig er der primo 2016 afholdt møde med Solveig Enevold og Kristian
Thomsen, Center For Byens Anvendelse vedrørende trafikafviklingen i
forbindelse med nedrivning og byggeri på Maskinmesterskolens tidligere
grund i Borggade.
- Fællesrådet har Indsendt af skriftlige kommentarer vedrørende:
a) Den tidligere nævnte trafikvision
b) Forslag til boligpolitik
c) Udkast til medborgerskabspolitik
d) Kommentarer til forslaget til Planstrategi 2015
De nævnte kommentarer vil blive lagt ud på hjemmesiden.
-

Planlagte aktiviteter i 2016:
Borgermøder om Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.
Borgermøder om bæredygtig byudvikling samt fremtidig affaldshåndtering,
det vil sige bedre sortering og mere genanvendelse, i samarbejde med
Mejlgade Lab.
Inspireret af blandt andet kommunens Agenda 21 redegørelse ønsker
fællesrådet i samarbejde med Mejlgade Lab at udarbejde en Cradle to Cradle
helhedsplan for Latinerkvarteret, som kan indgå i Kommuneplan 2017.
Borgermøde om fællesrådets arbejde + hvervning af nye medlemmer.
Oversigt over medlemmer:
Fællesrådet har pr. 1. april 2016 16 medlemmer, fordelt på en borgerforening
bestående af erhvervsfolk og beboere , beboerforeninger,
grundejerforeninger, ejerforeninger og kulturelle institutioner.
Erhvervsforeningen Latinerforeningen er blevet tilbudt medlemsskab, men
har ikke ønsket dette.
Bestyrelsen:
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I forbindelse med det stiftende repræsentantskabsmøde blev der kun valgt ét
bestyrelsesmedlem fra Nørre Stenbro. Det enlige medlem valgte januar 2016
at udtræde af bestyrelsen. Der skal således vælges tre nye medlemmer til
bestyrelsen fra Nørre Stenbro.
På fællesrådets vegne
Mogens Wohlert

