
Referat af repræsentantskabsmøde 26. april 2017. 
 

Dagsorden: 
1 Valg af dirigent. 

2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
3 Forretningsudvalget beretning v/formanden. 

4 Forelæggelse af det revidere regnskab. 
5 Indkomne forslag (ingen indkomne). 

6 Fastsættelse af kontingent. 

7 Valg af forretningsudvalg. 
A Valg af kasserer (Jan Mulvad Jensen er på valg) 

B Valg af 1 medlem (Hanne Lunden er på valg) 
C Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg 

 (Berit Rousing og Ernst Quistgård er på valg) 
8 Valg af 2 revisorer (Jane Søgaard og John Futtrup på valg). 

9 Valg af revisorsuppleant (Lars Bindløv er på valg). 
10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

11 Eventuelt. 
 

AD1 Valg af dirigent. 
Forretningsudvalget foreslog Niels Ravnborg, som blev valgt. 

 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 

Dirigenten konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og optælling udgjorde 

17 repræsentanter, fordelt på 10 foreninger. 
 

AD3 Forretningsudvalget beretning v/formand Ib Jensen. 
Så er det atter blevet forår og pinseliljerne ved gadekæret er sprunget ud, så lad også mig 
springe ud i det med beretningen 
 

Ny rute 26 som motorvej 

Vi starter med ny rute 26 som motorvej. Lad mig blot konstatere at der ikke er 
sket noget i sagen, men at man i øjeblikket taler om undersøgelse af en 

hærvejsmotorvej, udvidelse af E45 osv. Ideerne er mange, men evnen til at 
føre dem ud i livet er ganske beskeden o imens sander trafikken på Viborgvej 

til hver morgen og aften. 

 
Vindmøller ved Sabro 

Siden indsendelsen af vores høringssvar sidste sommer har vi ikke hørt mere 

til dette, men om det pludseligt dukker op igen kan man aldrig vide. 
 

Trafiksituationen i det østlige Sabro 

Hvis vi vender næsen hjem til det mere nærværende, er trafikafviklingen i det 
østlige Sabro fortsat meget højt på Fællesrådets dagsorden.  

Krydset Sabrovej/Viborgvej er fortsat meget problematisk både ift. ud- og 
indkørsel, hvilket vi utallige gange har gjort både kommunale politikere og 



embedsmænd opmærksomme på.  Imens stiger trafikken på Grønvej, som 

bruges til afvikling af den trafik som burde ud til Viborgvej 
 

Den gode nyhed, at vi nu får forbedret den meget befærdede Grønvej, har vi 

nu fået at vide at Grønvej udvides og ombygges til en såkaldt 2 minus 1 vej. Vi 
glæder os meget over, at vores ønsker er fulgt.  

Status er, at vejen nu er udvidet; at der lægges slidlag når vejret bliver 
varmere og når slidlaget er hærdet af i løbet af sommeren tegnes der til 

efteråret striber, så vejen endeligt bliver til en 2 minus 1 vej. 
 

En anden god nyhed er, at rundkørslen ved Tilst Vestervej i Tilst nu er omlagt 
til at lyskryds, hvilket betyder at fordelen ved at anvende Gl. Viborgvej 

gennem Mundelstrup som smutvej er ophørt og det har da også ifølge 
beboerne i Mundelstrup bragt trafikken betragteligt ned på Gl. Viborgvej.  

 
Hvis vi vender hjem til Sabro igen, arbejder vi på at få forlænget den 

dobbeltrettede cykelsti langs Sabrovej mellem Viborgvej og Rønnevangen til 
udstykningen Langfreddal. Set gennem vores briller virker det, som man har 

glemt den ifm. etableringen af udstykningen af Langfreddal. Arealet ligger der 

klar, der mangler blot asfalt og en stribe på midten af denne.  

 
Lukning af Sabro Skovvej? 
Det har været på tale, at Sabro Skovvej skal lukkes for firhjulet trafik, efter 

ønske fra beboerne på den øverste del af vejen, hvor der er grusvej. Ønsket er 
begrundet i, at mange bruger vejen som en "smutvej" mellem Damvej og 

Vistoftvej, hvilke giver en del trafik - ofte relativt hurtigkørende - i løbet af 

dagen, både af store og små køretøjer. 
Fællesrådet støtter op om ideen, hvis beboerne langs vejen er enige om det, 

da vejen ikke er tænkt som gennemfartsvej, men lægger lidt op til det med sin 
linjeføring.  

Så vidt vi efterfølgende er orienteret, er det vist skrinlagt, da der, i fald vejen 
skal lukkes, skal bruges et 6-cifret beløb på etablering af vendeplads til 
skraldebil osv. 

 
Private fællesveje 
Vi er blevet opmærksomme på, at der fra kommunalt hold arbejdes med at 

omklassificere veje til private fællesveje, dvs. at beboerne selv skal forestå 
vedligeholdelsen. Vi skrev derfor til Aarhus Kommune i starten af april og fik et 

svar, som lyder som følger: 
Byrådet har vedtaget at igangsætte arbejdet med omklassificering af ca. 900 

vejstrækninger over de kommende 20 år. 
De første 100 vejstrækninger vil snart blive offentliggjort på Kommunens 

hjemmeside. 
Herefter vil hver enkelt berørt grundejer får tilsendt et orienteringsbrev. 

 



Processen med omklassificering er nøje beskrevet i Vejloven. 
Fra det offentliggøres, at en vej påtænkes omklassificeret skal der gå 4 år, til 

Byrådet kan træffe beslutning om at overdrage vejen. 
Inden beslutningen kan træffes skal der udarbejdes foreløbige 

tilstandsrapporter, som skal i partshøring i mindst 8 uger hos de berørte 
grundejere sammen med beslutningen om at omklassificere vejen. 

 
Det er planen, at vi vil holde møder med de relevante fællesråd i forbindelse 

med offentliggørelsen af de første 100 strækninger. 

I den forbindelse vil du blive indkaldt til et møde den 10. maj klokken 16 i 
lokale 0.302 på Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. 

 
Dette møde vil vi naturligvis deltage i, så mere følger nok i denne sag. 

 
Mange indbrud i visse dele af Sabro 

Der har desværre været en del indbrud i visse dele af området det seneste 
halve års tid, hvilket er på alle måder er særdeles ubehageligt for dem som har 

indbrud, men også for dem som frygter at det næste gang er deres tur.  
Vi arbejder p.t. på at få et arrangement op at stå omkring dette, selvfølgeligt 

primært med henblik på, hvordan vi undgår at få indbrud 
Det er åbenbart et problem i flere dele af Aarhus. Den 28. marts var vi således 

sammen med de andre Fællesråd inviteret til et informationsmøde omkring 
opstart af et Tryghedsnetværk mellem Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og 

Fællesrådene i Aarhus Kommune.  

På mødet blev ideer og ønsker til Tryghedsnetværket præsenteret og drøftet og 
det var en ganske konstruktiv diskussion.  

På baggrund af disse ideer og ønsker er der nu indkaldt til et nyt møde 30. maj 
om en såkaldt partnerskabsaftale samt en plan for, hvordan kommunikationen 

og informationen skal foregå mellem parterne, herunder også hvordan vi får 
fakta på bordet omkring antal indbrud osv. så vi ved hvad der er fakta og hvad 

der er myter. Myter kan således skabe megen utryghed. 
Det ændrer dog ikke ved at vi arbejder på at få etableret vores eget 

arrangement i området. 
 

Sti og sti-lav 
Færdiggørelsen af det første stiforløb vest for Stillingvej har desværre været 

sat i stå grundet manglende ressourcer hos stigruppen. 
Vi er p.t i dialog med kommunen mht. etablering af skiltning osv. 

Samtidigt er der en strækning som skal jævnes af 

Af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse fx græsslåning nogle gange om 
året og måske betrædelse af nye stier, skal vi have etableret et egentligt sti-

lav, som både vedligeholder eksisterende stier og betræder nye stier.  
Jeg vil meget gerne have forslag hvordan vi får nedsat et sådant sti-lav. Jeg 

skal gerne selv deltage i etableringen af selve stien. Der er et par hundrede 
meter som skal rettes lidt af og så skal der sættes nogle markeringspæle. Men 

lad mig høre forslag til hvordan vi griber det an. 



 

Gadekæret 
Gadekæret blev ikke oprenset af kommune i efteråret som det plejer. Lige nu 

forsøger vi at finde ud hvem der er ansvarlig, hvilket ikke er nogen nem 
proces, når den ene hånd åbenlyst ikke ved hvad den anden gør. Jeg skal her 

undlade at sige, hvad jeg mener om Magistraten for Teknik & Miljøs 
organisering med Center for det ene og Center for det andet, hvor heller ikke 

de stakkels medarbejdere kan finde rundt hvem der har ansvar for hvad. 
Indtil gadekæret renses kan vi heller ikke få opsat vores springvand, så det er 
forklaringen på at vandet ikke allerede springer i gadekæret. 

 
Løgplantning  
Vi fik plantet 2.100 pinseliljeløg ved gadekæret i efteråret, som vi nu alle kan 

glæde os over uanset om man har deltaget i sætningen eller ej. 
Vi lovede sidste efterår også at undersøge muligheder og jeg er nu nået ned på 

det som svarer til halv pris af butikspris, så der vil i starten af maj komme en 

bestillingsliste ud via mail. 
 

Nyt Logo 
Vi har arbejdet med en opfriskning af vores mangeårige logo, hvilket Kim vil 

vise under punktet Eventuelt. Vi synes det trængte så det blev mere 
dækkende, så vi glæder os til at høre hvad I synes. For god ordens skyld: Vi 

har ikke brugt penge på det.  
 
 

Aktivitetskalenderen 
Afslutningsvis skal jeg som sædvanlig slå et slag for at alle slår deres 

arrangementer op på Aktivitetskalenderen på Fællesrådet hjemmeside. Det 
sker i udstrakt grad, men vi vil meget gerne have endnu flere aktiviteter ind i 

kalenderen 

I øvrigt kan man også finde mange nyheder og anden god information på 
hjemmesiden, samt på FaceBook, hvor fællesrådet også er repræsenteret. 

Begge steder forsøger vi at lægge aktuelt nyt ud. 
 

Afslutning 
Lad mig slutte med at sige tak til forretningsudvalget og det altid konstruktive 

og saglige samarbejde, med mange gode og berigende diskussioner.  
 

AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer gennemgik det omdelte regnskab, der viste et overskud på kr. 4081 

og at egenkapitalen udgjorde i alt kr. 90974. Regnskabet gorkendt. 
 

AD5 Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. Formanden redegjorde for vedtægten herom og 
forretningsudvalget vil af egen drift fremkomme med en mere demokratisk 

ændring hertil. 



 
AD6 Fastsættelse af kontingent: 

Forretningsudvalget indstillede uændret kontingent kr. 150, som blev 
vedtaget. 

 
AD7 Valg af forretningsudvalg. 

A valg af kasserer, Jan Mulvad Jensen genvalgt. 
B valg af 1 medlem til forretningsudvalget, Hanne Lunden genvalgt. 

C valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg, Berit Rousing og Ernst Quistgård 

genvalgt. 
AD8 Valg af 2 revisorer. 

Jane Søgaard og John Futtrup blev genvalgt. 
 

AD9 Valg af revisorsuppleant. 
Lars Bindløv blev genvalgt. 

 
AD10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

Forretningsudvalget ønske om selv at fastlægge dato blev imødegået. 
 

AD11 Eventuelt. 
Sune With Tryk Christensen fra skolebestyrelsen på Sabro Korsvejskolen 

fortalte om et arrangement, der løber af stablen 7. juni 2017 i Borum. 
Formålet er en synliggørelse af foreningslivet i skoleområdet. 

 

Lars Bindløv fortalte om tilstedeværelsen af hjertestarter i Mundelstrup og evt. 
suppleret med undervisning i brug af hjertestarter på Lokalcenter Sabro. 

 
Eshøjforeningen er i gang med et kulturindslag til afvikling i efteråret. 

 
Der mangler et parkområde i området ved Larixvej med henblik på 

hundeluftning. Den efterfølgende debat omhandlede det generelle problem 
med vedligeholdelse og ansvaret herfor. 

 
Forretningsudvalget har arbejdet med et nyt logo, som Kim Ole Larsen viste i 

forskellige afskygninger. Grundoplægget er et firkløver, hvor Fællesrådets 
byområder vises med tekst. Der blev gjort opmærksom på, at man ikke kunne 

kalde forslaget for et logo, nærmere en identifikation. Der blev foreslået at 
udskrive en konkurrence herom.  

 


