
Referat af Repræsentantskabsmøde 16. april 2012 på Sabro Lokalcenter. 
Referent: Steen Christensen. 
 
Dagsorden: 
1 Valg af dirigent 
2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 
3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden 
4 Forelæggelse af det at revidere regnskab v/kasserer Jan M. 

Jensen 
5 Indkomne forslag 
6 Fastsættelse af kontingent 
7 Valg af forretningsudvalg 

A Valg af formand (Johannes Riis på valg) 
B Valg af medlem (Ib Jensen på valg) 
C Valg af medlem (Steen Christensen på valg) 
D Valg af suppleant til FU (Berit Rousing på valg) 
E Valg af suppleant til FU (Søren Carl Rasmussen på valg) 

8 Valg af revisorer (Jane Søgaard og John Futtrup på valg) 
9 Valg af revisorsuppleant (Bodil Schmidt på valg) 
10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 
11 Eventuelt. 
 
AD1 Valg af dirigent. 
Niels Ravnborg blev valgt som dirigent. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
Der var fremmødt 27 repræsentanter fra 17 foreninger. 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden. 
Formand Johannes Riis tog udgangspunkt i en fremtidig byggemodningssag, 
der omhandler 2 udstykninger øst for Sabrovej fra Grønvej mod Astervej. Den 
ene udstykning ejes af Aarhus Kommune og grænser op til Rideklubben. Den 
anden udstykning ejes af en lokal borger, der ønsker at opføre tæt lavt 
byggeri. Forretningsudvalget har til Aarhus Kommune udtrykt ønske om mere 
åbent lavt byggeri i begge udstykninger. 
 
For kort tid siden udkom Vejdirektoratets udredning til en motorvejsstrækning 
på A26 fra Tilst til Hammel. I denne VVM undersøgelse har man flyttet 
motorvejen så tæt på beboelser i Mundelstrup, at motorvejen vil grænse 
direkte op til adskillige nyudstykkede havearealer. Linjeføringen vil vende op 
og ned på den lokale trafik og medføre enorme gener for beboere og 
virksomheder i området. Forretningsudvalget har indsendt høringssvar, der 
klart udtaler, at det er uantageligt og i øvrigt stiller spørgsmålstegn ved, om 
der overhovedet er behov for en motorvej på A26 i Aarhus Kommune. 
 



Repræsentanter fra forretningsudvalget har deltaget i Fællesrådenes seminar, 
hvor borgmester, rådmænd og embedsværket har luftet planer for trafik, 
letbane, kultur, institutioner og byggeri på havnearealerne i Aarhus Kommune. 
 
Forretningsudvalget har kontaktet Aarhus Kommune med henblik på at få 
etableret fast gadebelysning fra Vistoftvej til institutionen Tryllefløjten samt for 
85 huse i udstykningen i Rønnevangen. 
 
Forretningsudvalget indfører en liste til opsamling af sager. 
 
Debat: 
Der blev forespurgt til harmonien med nye boliger og institutioner. Pt. er 
børnetallene status quo og for visse institutioner endda vigende. 
 
Forretningsudvalget har i mange år givet udtryk for, at mikset mellem 
fritliggende parcelhuse og tæt lavt byggeri, skulle ligge i omegnen 50/50. I 
forbindelse med udstykningerne i Rønnevangen skred denne tendens til fordel 
for tæt lavt byggeri og derfor har forretningsudvalget slået hælene i for de ny 
udstykninger. Aarhus Kommune må udstede garanti for, at skole og 
institutioner kan kapere den udstykningsløsning man vælger, nu og i 
fremtiden. 
 
Repræsentantskabet bakkede op om forretningsudvalgets høringssvar: Man 
ønsker ikke en motorvej på strækningen Tilst-Hammel. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer Jan Jensen gennemgik posterne i det reviderede regnskab for 
perioden 1. januar – 31. december 2011. Regnskabet blev godkendt. 
Indtægter   25.700 
Udgifter   23.048 
Årets resultat  02.652 
Egenkapital 01/01 2011 71.578 
Egenkapital 31/12 2011 74.210 
 
AD5 Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke fremsat forslag. 
 
AD6 Fastsættelse af kontingent. 
Kontingent på kr. 150 uændret. 
 
AD 7 valg til forretningsudvalget. 
Formand Johannes Riis blev foreslået genvalgt af Det grønne Mejeri. Det øvrige 
samlede forretningsudvalg bragte nuværende næstformand Ib Jensen i forslag 



som formand. Der blev afholdt skriftligt valg, hvor Johannes Riis opnåede 10 
stemmer og Ib Jensen 16 stemmer, 1 stemme var ugyldig. 
Da Ib Jensen også var på valg til forretningsudvalget, blev der en ledig plads. 
Sabro Fårup Beboerforening foreslog Kim Ole Larsen, som blev valgt.  
Steen Christensen blev genvalgt. Forretningsudvalget konstituerer sig på 
førstkommende forretningsudvalgsmøde med næstformand, sekretær, 
kasserer mv. 
 
Som suppleanter til forretningsudvalget blev Berit Rousing genvalgt og Frank 
Rasmussen erstattede Søren Carl Rasmussen, som ikke ønskede genvalg. 
 
AD8 Valg af revisor. 
Revisorerne Jane Søgaard og John Futtrup blev genvalgt. 
 
AD9 Valg af revisorsuppleant. 
Som revisorsuppleant blev Bodil Schmidt genvalgt. 
 
AD10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabet overlod forretningsudvalget at finde en dato i oktober 
2012. 
 
AD11 Eventuelt. 
Lone Hansen, som repræsenterer Sabro Biblioteks Venner, redegjorde for 
spareplanerne for biblioteksområdet. Sabro Biblioteks åbning på torsdage 
bliver sparet væk fra 22. maj 2012, men SBV forsøger at udsætte 
nedlæggelsen til sommerlukningen. Herefter påtænker SBV at holde åbent på 
torsdage ved hjælp af frivillige. 
 
 


