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Beretning til generalforsamlingen marts 2018 
 
Vi har i årets løb deltaget i en række møder med kommunen. 
Det årlige fællesrådsseminar der afholdes i begyndelsen af marts og hvor der bla. er valg til en 
styregruppe for fællesrådene samt diskussion af en række områder. 
Det årlige møde om vej- og stiplaner for vores område. Her deltager vi sammen med de øvrige 
fællesråd i Aarhus Syd (Tranbjerg, Mårslet, Solbjerg, Beder-Malling og Ajstrup). Her kan vi 
prioritere fem projekter. 
Man er ved at ændre formen på disse møder så det i stedet for et møde på et kommunalt kontor 
bliver det et lokalt besøg hos det enkelte fællesråd hvor man så kan se nærmere på forholdene. 
Vi har deltaget i møder om en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og fællesrådene. Den kan 
ses på kommunens hjemmeside. 
Der er også et årligt møde vedr. vedligeholdelse af det grønne områder og et årligt møde med 
Teknik og Miljø, hvor vi informeres om det seneste i byplanlægning mm. Som regel er langt det 
meste vedr. området indenfor ringgaden. 
Der er oprettet et tryghedsnetværk med deltagelse af Østjyllands Politi, Borgmesterens afdeling 
og fællesrådene. Fællesrådene optræder som tryghedsambassadøre og har lovet at videregive 
relevante informationer fra politiet til vores område. Det er ikke fuldt aktiveret endnu, men det er 
meningen at der med mellemrum sendes informationer relevante for lokalområdet såsom 
kriminalitets statistikker og anden vigtig information. 
I øjeblikket arbejder vi på at lave et borgermøde om tryghed i slutningen af april. Invitation 
udsendes til e-boks. 
 
Vi har støttet en række projekter. 
Vi har givet tilsagn til skolen om at vi gerne vil støtte en nyindretning af det grønne område foran 
skolen mod Koltvej. 
Vi har som de tidligere år støttet et projekt for de mindre børn på skolen: Legepatrulje/mediation 
så vidt vides skal det forebygge mobning. 
På Koltgården har vi bla. støttet juletræsfest og markedsdag. 
Vi har også støttet Daghøjskolen på Koltgården med hjælp til foredragsholder. 
Vi har støttet opsætningen af en hjertestarter. 
 
Vi startede et arbejde med at lave en lokalområdebeskrivelse, men vi kom aldrig rigtigt i gang og vi 
har snakket om at vi ikke var deltagere nok hvis vi skulle lave en sådan beskrivelse med ønsker til 
hvordan vi ser området i fremtiden og derfor har vi snakket om at indkalde til et borgermøde for 
at få så mange med som muligt. 
 
Vi har holdt månedlige bestyrelsesmøder, bortset fra juli og august. 
 
Til slut tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. 
 


