
Referat fra konstituerende møde i Oplandsudvalget d. 4. november 2019 

Deltagere: 

Ango Winther  
Mette Skautrup  
Almaz Mengesha  
Anette Poulsen   
Gert Bjerregaard 
Simon Axø 
Marianne Levinsen 
Peter Vestergaard 
Flemming Larsen 
Heidi Hjort Thuesen 
 

1) Velkomst 

Ango Winther introducerede udvalget, hvorefter de enkelte medlemmer præsenterede sig selv.  

 

2) Oplandet i historisk perspektiv 

Stadsarkivar Søren Bitsch holdt et oplæg om oplandets historiske betydning (præsentation vedlagt) 

 

3) Forventningsafstemning 

- Udvalget tiltrådte forslaget om at oprette en hjemmeside. Udvalgets medlemmer gav samtykke 

til at kontaktoplysninger i form af telefonnummer og email vil fremgå af hjemmesiden.  

- I mødeplanlægningen skal det vurderes om den vestlige del af kommunen kan tænkes ind.  

- Generelt i forhold til de kommende møder blev der fra udvalgets side efterspurgt mere 

information om, hvordan situationen er nu, så man ved hvad man skal diskutere ind i. 

Forvaltningen oplyste at der i grundmaterialet som udsendes forud for møderne, vil der blive 

redegjort for herfor.  

 

Møde vedr. Fællesrådene 

- Der var tilslutning til forslaget.  

- Flemming Larsen understregede betydningen af at få et godt møde med fællesrådene. Han 

foreslog at mødet eventuelt blev afholdt senere. Dette indgår i overvejelserne for den samlede 

mødeplanlægning.   

- Flemming Larsen gjorde opmærksom på at kommissoriets beskrivelse lod til at vedrøre alle 

fællesrådene og ikke kun dem i oplandet. Kommissoriet skærpes med henblik på at tydeliggøre, 

at det er fællesrådene i oplandet, der er det primære sigte.  

 

Møde vedr. infrastruktur 

- Gert Bjerregaard udtrykte ønske om at Byudvikling får en mere fremtrædende rolle. Det vil 

blive forsøgt indarbejdet under hensyn til de overordnede rammer som Byrådet har stillet for 

udvalgets arbejde.  

- Enighed om at det vil være fint at både se på områder, der har og ikke har letbane og se på det 

hele ovenfra. Helhedsbetragtninger er vigtige.  



- Tilslutning til ideen om at blive kørt rundt til flere områder i forbindelse med mødet.  

Mødet vedr. kulturtilbud 

- Der var tilslutning til forslaget.  

- Det ønskes fremhævet at der er tale om et bredt kulturbegreb, således at eksempelvis 

biblioteker, lokalcentre og fritidslivet også er en del af det. 

- Det er vigtigt at de erfaringer man gør sig i de byer der udvælges til undersøgelsen også 

konceptuelt også kan rulles ud til andre byer.  

Møde vedr. kommunikation 

- Der var tilslutning til forslaget.  

- Marianne Levinsen bemærkede at det var vigtigt at man er grundig med metoden i forhold til 

de foreslåede undersøgelser.  

 

4) Godkendelse af kommissorium 

- Der var opbakning til Kommissoriet. Gert Bjerregaard efterspurgte at byudvikling blev trukket 

længere frem mens Almaz Mengesha ønskede at fritids- og kulturliv tilsvarende blev 

tydeliggjort. 

  

5) Godkendelse af tidsplan 

 

- Udvalget udtrykte ønske om at møder henlægges til mandage eller torsdage. Sekretariatet 

vender tilbage med forslag til mødeplan.  

 

6) Evt. 

 

- Ango Winther gjorde opmærksom på, at det kan ske at man som medlem af udvalget bliver 

inviteret til møder i oplandet. Det er helt op til en selv om man ønsker at deltage.  

 

- Ango gjorde opmærksom på muligheden for at køre på tur med Foreningen for Bykultur. Der 

var tilslutning til et arrangement på ca. 3 timer.   

 

- Maibritt Møller gjorde opmærksom på, at medlemmerne altid kan henvende sig til 

sekretariatet såfremt der er ønsker eller spørgsmål.  


