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Referat Christiansbjerg Fællesråd – Generalforsamling d. 4/4-17 

Dirigent: Balk,                                                                                                                                                                                     

Referent: Anne Sofie A. Christensen 

Dirigenten godkendte rammerne for indkaldelsen af årets generalforsamling. 

 

I referatet henvises der løbende til slides fra et PowerPoint oplæg, der løbende blev vist på 

Generalforsamlingen i sammenhæng med de mundtlige fremstillinger. Disse slides er lagt op på 

fællesrådets hjemmeside 

Dagsorden og præsentation af fællesrådets bestyrelse ses i de oplagte slides. 

Kalmargade: 

- Kommunen ønsker som en del af deres generelle planlægning for Århus, at 

fortætte/omdanne området, da det ligger tæt på letbanen. Fællesrådet er indkaldt i 

forhold til at skulle have en stemme i den snak. 

La Tour: 

- Der udvikles stadig på den eksisterende plan, som er fremlagt. 

Katrinebjergs udvikling: 

- Fællesrådet har deltaget i forskellige workshops, i forhold til områdets udvikling over den 

sidste tid, men projektet tog desværre en drejning, som man i fællesrådet ikke mente, at 

man kunne tage del i. 

Skt. Hans 2016: 

- Arrangementet blev holdt på Olav de Lindes byggegrund. Der var cirka 50 deltagere, mange 

børnefamilier og et rigtig godt arrangement, som vi mener, er et rigtig godt bud på at 

skabe fællesskab på Christiansbjerg. 

Halloween 2016: 

- Som altid et virkelig velbesøgt og hyggeligt arrangement, hvor børn, bedsteforældre og 

forældre var med til at dekorere en større mængde græskar. Div. Kage, kaffe, udsmykning 

samt græskar blev sponseret af vores altid gavmilde sponsor Storcenter Nord. 
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Gennemgang af arbejdsgrupperne: 

- Tovholderne holdt hver et oplæg omkring hvad der sker i den enkelte arbejdsgruppe. Se 

venligst slides. Gruppernes medlemmer står på hjemmesiden. 

Hjemmesiden: 

- Gennemgang af hjemmesiden http://www.christiansbjergfaellesraad.dk/420185687 

Indspark fra mødets deltagere til noget af det gennemgåede: 

- Der blev ytret ønske om info og diskussion omkring højde på bygninger ovre ved campus, 

den generelle trafik på Katrinebjerg, samt støjgener. Det er i den sammenhæng nødvendigt 

at pointere at Fællesrådet arbejder på et overordnet plan omkring hele Christiansbjerg-

området. Af den grund er det ikke altid muligt at forholde sig til individuelle 

problematikker. Man er dog altid yderst velkommen til at kontakte rådet omkring disse! 

INFO FRA FÆLLESRÅDETS UDVALG: 

Trafikudvalget: 

Gennemgang af den generelle trafik på Christiansbjerg med nedslag på enkelt områder. 

- Hastighedsnedsættelser på Brendstrup vej søsættes 2017. Der er tænkt parkeringslommer 

samt indsnævring af vejen. For oversigt over trafiktallene i området se slides. Den trafikale 

målsætning er følgende: Den gennemgående trafik uden om Christiansbjerg, 

hastighedszoner, hastighedsdæmpende tiltag, involvering af kommunen i forhold til 

områdets trafik, fastsættelse af hvilke veje, der skal lede trafikken til og fra Christiansbjerg. 

For her og nu handlingsplan se venligst slide. 

Super cykelsti: 

- Gennemgang af hvorledes planen for cykelstien er (se specifikke slide) 

- Arbejdsgruppens forslag til ændringer ses ligeledes på slide 

 

Tryghedsnetværk i Århus Kommune: 

Århus Kommune har sat midler af til at skabe tryghed i Århus. Begrebet tryghed kan betyde noget 

forskelligt fra borger til borger. Lige i øjeblikket handler det for kommunen om tryghed i forhold til 

indbrud, og derfor vil man gerne inddrage fællesrådene. Christiansbjerg ligger i den høje ende med 

hensyn til indbrud. Fællesrådet har efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde 

videre med tryghed her i området og har på kommunens foranledning udvalgt en 

tryghedsambassadør.  

http://www.christiansbjergfaellesraad.dk/420185687
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Skulle man som borger have nogle ønsker eller gode ideer til, hvordan gruppen kan øge/arbejde 

med tryghed, er man meget velkommen til at skrive til arbejdsgruppens medlemmer. De kan man 

gøre på hjemmesiden under stien ”Mere” og derefter se under arbejdsgrupper. 

Grønne områder: 

Gruppen arbejder med forskellige indspark i forhold til fællesrådets mange grønne områder, som 

bl.a. også omfatter Vestereng. Fokus i øjeblikket ligger på det grønne område bag Christians kirken 

og det lille stykke grønt også kaldet ”Nullet” ved Oslogade mellem Trondhjemsgade og 

Stavangergade.  

- Nullet: ”Nullet” har af beboerne i området længe været udset til at skulle ændre karakter 

til noget bedre. Det lille stykke er i øjeblikket dækket af et stort knudret krat der ofte 

dækker for udsyn ved udkørsel mod Stavangergade. Mellem krattet er der små 

græsområder der mest anvendes af hundeluftere. Arbejdsgruppen og områdets beboere 

samarbejder om den videre arbejdsproces. 

 

- Grønt bag kirken: Det grønne område bag kirken bruges i dag overvejende til 

hundeluftning og mindre boldspil af områdets beboere. Kommunen har råderet over 

området, og har sat en ramme for fremadrettede ændringer af dette. Rammen er at 

ændringerne skal kunne dække flest mulige borgere i forhold til brug. Der er dog specifikt 

ytret ønske til arbejdsgruppen omkring et område til de større børn.  

 

Gruppen afholder møde 9/5-17. Det påbegyndte omkring de to områder vil strække sig ind i 

efteråret 2017. 

Arbejdsgruppen vil arbejde for at inddrage flere forskellige aktører (Arkitektskolen, Smag Århus, 

Tømreruddannelsen i Århus, Fonde etc.) i forhold til at skabe så gode og alsidige forhold for 

Christiansbjerg. Man er dog ligeledes meget velkommen til at kontakte gruppen i forhold til ønsker 

og lign. 

 

Gennemgang af Fællesrådets Regnskab v. kassér og næstformand Mette: 

- Mette fremlagde årets forbrug og indtjeninger i fællesrådet. Selve regnskabets opstilling 

kan ses på slide. 

- Regnskabet blev godkendt af den fremmødte forsamling 
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Fastsættelse af kontingent: 

Der har over den sidste tid været en intern snak omkring en evt. ændring af fællesrådets 

kontingent. Det har ligeledes været til overvejelse om der overhovedet fremadrettet skulle 

opkræves kontingent af private medlemmer, da det af logistiske grunde kan være svært at finde 

frem til den enkelte borger uden en mailadresse, hvilket til tider er tilfældet. Fællesrådet har dog 

besluttet at det nuværende kontingent fastholdes. Se kontingentpriser på hjemmesiden under 

stien ”Om fællesrådet” 

 

Valg til bestyrelse: 

 Nye medlemmer blev valgt. 

- Peter Holm Jensen, Rødkløvervej 3, 8200 Århus N. 

- Inger Broholm Narviksgade 8, 8200 Århus N. 

Suppleanter: 

- Leon Kanstrup, Møllevangs Allé 195a, Århus N. 

- Rita Holt, Lucernevej ?, 8200 Århus N. 

 

Oplæg v. Stadsarkitekt Stephen Villacy: 

Stephen giver et spændende oplæg omkring kommunens visioner omkring Århus og omegn. 

 

Tusind tak til jer alle for et godt fremmøde og ikke mindst en dejlig aften 

 

FÆLLESRÅDET TAKKER ENDNU ENGANG VORES SAMARBEJDSPARTNER OG FLINKE SPONSOR 

STORCENTER NORD 

 

 

 

 


