Referat af Fællesrådets generalforsamling mandag d. 27. marts 2017
Tilstede: Birgit Lemvigh (GSG), Susanne Rugtved (SKGF), Flemming Lund (SKGF), Jesper Holm (BJGF), John
Zangenberg (BJGF), Henrik Glahn (HMG), Britta Andersen (HMG), Georg Sandersen (DY) og Helle Harremoës (ref.)



Det blev besluttet at skrotte de gamle vedtægter og fremover bruge det oplæg Georg har udarbejdet.
Foreningen/samarbejdet hedder stadig Fællesrådet.



Helle og Georg fortsætter i formandskabet.



Flemming gennemgik sit oplæg til ny samarbejdsform i Fællesrådet. Alle var enige om at det var et godt
oplæg, og at vi vil begynde samarbejde ud fra det.
Alle er enige om at vi gerne vil have et tættere samarbejde med Plan og Byg og en dialog om opfyldelse af
spilleregler og hvilke forventninger man kan have til overholdelsen/dispenseringen fra lokalplaner og
bevaringsværdi. Vi vil gerne have en konstruktiv dialog, hvor vi får en forklaring af baggrunden for
dispensationer og hvilke præmisser der er lagt til grund for sådanne.
Jesper oplever at Michael fra Plan og Byg er tilgængelig.



Georg vil tage fat i borgmesterkontoret med en forespørgsel om vi kan få en orienteringsmail, når der
nedsættes nye opgaveudvalg. Mailen skal indeholde udvalgsbeskrivelse og tidsfrist for ansøgning, og så må
det være op til os, at indstille medlemmer til relevante udvalg.



Flemming tager fat i Marianne Zangenberg (formand for Plan og Byg) for at bede om et møde, hvor vi kan
drøfte den fremadrettede dialog og samarbejde. På mødet deltager Britta og Birgit også. Hvis det kan lade
sig gøre, skal mødet afholdes inden påske.



Det blev besluttet at alle foreninger sender svar på lokalplanshøringer til de andre foreninger til orientering.
Referater fra møderne med Park og Vej skal også sendes til alle.



Alle sender deres oplæg til et velkomstbrev til alle, så vi kan blive inspireret til et godt og vedkommende
brev. Evt. bruge det som oplæg til et fællesbrev. Vi skal på sigt også se om vi kan inddrage
ejendomsmæglerne mere i medlemshvervningen. Dette tager vi op på næste møde.

Diverse orienteringspunkter


DY har et godt samarbejde med biblioteket om arrangementer- fordelen er bl.a. at de har lokaler og nogle
midler til at arrangere disse.



DY har også fået bidrag fra kulturforvaltningen til kunstneriske indslag i deres område.



Medlemsblade. DY 3 om året pris ca. 15.000 pr. udgivelse, GSG 2 om året pris ca. 25.000



Mail. BJGF 75% dækning, HMG 5%, GSG 60% (og ikke de 75 der blev sagt på mødet)

Næste møde i starten af juni 2017.

