Referat, bestyrelsesmøde i fællesrådet d. 08/05-2018
Deltager: Klaus, Tove, Allan, Emilie, Svenning
Afbud: Ole og Jesper
Valg af referent
Svenning
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Repræsentantskabsmøde, evaluering
Skuffende deltagelse ift. indkaldelsesomfanget, giver motivation for at gøre fællesrådet mere
synligt og involverende i lokalområdet.
Glædeligt at vedtægtsændringerne blev vedtaget smertefrit.
Lokalerne fungerede igen godt, og vi vender gerne tilbage.
Udgifterne beløb sig til kr. 339,Samarbejdet med kommunen
Frivillighedskonsulent Anne Skyum. Ansat i Sundhed og Omsorg, Christiansbjerg.
Omdrejningspunktet er LC, men der er også et samarbejde med andre, fx de boligsociale
medarbejdere. Foreslår at henlægge et bestyrelsesmøde til LC for at se faciliteterne.
Frydenlundscenteret er meget i fokus i øjeblikket, såvel ift. ballade og kriminalitet, lejerflugt
og evt. ombygning. Den første del bliver i stigende grad imødegået af politi samt frivillige
fra Frydenlund. Den sidste del ’ligger hos kommunen’, siger ejeren NREP.
Møde i Tryghedsnetværket d. 31. maj. Tove vil forsøge at bringe det op her.
Vi vil gerne støtte op om de kræfter, der allerede arbejder i Frydenlund, men ikke selv være
en aktør.
Fuglebakken KFUM lægger op til crowdfunding af kunstgræsbanen via en symbolsk
udstykning af ca. 1700 lodder af 2 m2 til kr. 500,-/stk. Således kan der teoretisk rejses ca.
850.000 af de, efter planen, nødvendige ca. 1 mio. kr.
Møde med Byudvikling og Mobilitet (17/05 kl. 15-17). Vi skal have viderebragt en liste over
de ændringer og tiltag, som vi aktuelt har fokus på, så kommunens repræsentanter kan
forberede sig til mødet. Deltager: Tove, Klaus, Ole, Allan, Svenning Afbud: Jesper, Emilie
PR
Hjemmeside: Historie og formål, møder og referater, kontaktinformationer, nyheder inkl.
kommunehenvisninger og mulighed for selv at opdatere. Deadline for tilbud og ønske for
færdiggørelsen; evt. uddelegering til PR-udvalget. Vi satser på 1. september.
Folder: Skal ’spille’ sammen med den nye hjemmeside.
Evt.
Møde med Hasle Fællesråd. De aktuelle udfordringer med Frydenlundscenteret gør det
naturligt, at tage et sparringsmøde med Hasle. Dels grænser det tæt op til centeret, dels har
de erfaringer med lignende problematikker i eget område.
Møllevangskirken indkalder til netværksmøde d. 16. maj kl. 16.30-18.30. Deltager:
Svenning, Klaus
Søren har fået udbetalt sit udlæg fra 2017.

Næste møde
Tirsdag d. 11. september, kl 19.00

