
Referat af repræsentantskabsmøde 08. juli 2020
Afholdt i Hytten på Damvej pga. af Covid.19 lukning Lokalcenter.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab.
3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden.
4 Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Fastsættelse af kontingent.
7 Valg af forretningsudvalg:

A Valg af formand, 
Ib Jensen, villig til genvalg

B Valg af 2 medlemmer
Steen Christensen, villig til genvalg
Kim Ole Larsen, villig til genvalg

C Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
Berit Rousing
Ernst Quistgaard

8 Valg af 2 revisorer:
Jane Søgaard
John Futtrup

9 Valg af revisorsuppleant.
Lars Bindløv

10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde.
11 Eventuelt.

AD1 Valg af dirigent.
Niels Ravnborg foreslået og valgt.

AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab.
12 foreninger repræsenteret af 17 personer.
Godkendt.

AD3 Forretningsudvalgets beretning 2020 v/formanden.
Forår blev til sommer før vi i dag kan afholde forårets 
repræsentantskabsmøde. Det kan vi så ”takke” Corona ens huseren for, men 
endeligt ser det nu ud til, at den slipper sit tag og tingene begynder at åbne 
igen efter mere end 3 måneders nedlukning af Danmark og store dele af 
verden i øvrigt, selvom den ikke er på retur i alle del af verden. 

”Gadekærsinspektøren” er gået bort.
Lad mig starte i den triste ende. Vores mangeårige gadekærsinspektør Bent 
Rasmussen gik bort i slutningen af november 2019. Bent, som boede overfor 
gadekæret holdt øje med dette, pumpeinstallationen og de seneste år også 
vores springvand og greb ind, når der var stop, til stor glæde for alle. 



At Bent så også var en hyggelig fyr at være sammen med og havde sit eget 
skæve syn på verden, gør ikke savnet mindre. 
Æret være Bents minde.

Ny rute 26 som motorvej.
Vi starter som vanligt med ny rute 26, Viborgvej som motorvej, som jo er et 
fast emne i beretningen. 
Seneste nyt på transportfronten er, at de mange rumlerier om hint og hisset 
ikke rigtigt fører nogen veje hen - ligesom en vej, der ikke er anlagt, heller 
ikke fører nogen veje hen. 
Behøver jeg at sige, at transportforlig skal laves med bred politisk opbakning 
hen over den såkaldte midte, så der ikke laves nye planer hver gang, vi skifter 
regering – og alt dermed sættes i stå - for NU skal der laves nye 
transportplaner. 
Lad mig konstatere, at Sabro, Lading, Fajstrup, Voldby og Svendstrup stadigt 
lider under den trafik, som for længe siden skulle være ledt udenom byerne ad 
en omfartsvej.

Trafiksituationen i det østlige Sabro.
Et andet fast emne i min beretning er trafikafviklingen i det østlige Sabro, som 
er meget højt på Fællesrådets dagsorden og heldigvis sker der da også noget. 

Krydset Sabrovej/Viborgvej håber vi fortsat på, får lavet til et lyskryds. Dette 
aktualiseres endnu mere af byggeriet af en ny stor daginstitution på 
Rønnevangen, med 120 pladser, som forventes at åbne i starten af 2021. Vi 
forsøger ved enhver lejlighed at påvirke beslutningstagere

Noget af det som er lykkedes, er at få lavet trafikdæmpende foranstaltninger 
på Grønvej mellem Sabrovej og Rideklubben, hvor vejen laves om til en 
bymæssig bebyggelsesvej med 50 km/t
Vi forventer at dette etableres i efteråret 2020.

I slutningen af 2020 eller starten 2021 er vi også blevet lovet at den 
dobbeltrettede cykelsti langs Sabrovej forlænges fra Rønnevangen til 
Rundkørslen ved Langfreddal/Langfredparken. Vi forsøger også at få etableret 
lys på resten af stykket mellem Langfreddal og Astervej, som er meget mørk i 
aften og nattetimerne og som benyttes af en del gående og cyklende.

Endelig var vi blevet lovet at Fårupvej bliver lavet til 2-minus-1 vej. Det er så 
blevet vanskeliggjort ved, at man nu kræver en vejbredde på 6 meter mod 
tidligere 4,8 meter, baseret på de erfaringer man har gjort i Aarhus Kommune. 
Om vi nogensinde får en 2-minus-1 vej og dermed sikrere forhold for cyklister 
og gående blafrer fortsat i vinden, men vi vil kæmpe videre.



Sænkning af hastighed på Gl. Viborgvej
Vi har efter henvendelse fra en beboer på Gl. Viborgvej – i den vestlige ende, 
forsøgt at få Aarhus Kommune med til at sænke hastigheden til 60 km/t på 
den del af strækningen, hvor der ikke er bymæssigt bebyggelse og dermed 
allerede 50 km/t. Begrundelsen er, at man dels ville føle det mere sikkert at 
færdes på Gl. Viborgvej og dels at det ville gøre det mindre attraktivt at 
benytte denne som smutvej fremfor at anvende omfartsvejen. 
Vi fik følende svar fra kommunens embedsmænd:
Jeg har vendt din henvendelse med vores distriktsansvarlig, og der er tidligere 
foretaget en hastighedsmåling, som viser at gennemsnits hastigheden er på 64
km/t. 85 % af bilisterne køre 75 km/t. Så vores vurdering er, at vejen har 
karakter af landevej og derfor er hastighedsgrænsen skiltet til 80 km/t. Ønsket
om ændring af hastigheden fra 80 km/t til 70 km/t kan vi desværre ikke 
imødekomme. 
Kort sagt; Hastighedsskiltning baseres på den hastighed folk kører i forvejen. 
Vi har efterfølgende haft fat i to medlemmer af Teknisk udvalg, hvor den ene 
støtter vores ønske og den anden henholder sig til embedsmandssvaret – og 
altså ikke støtter os. Vi vil dog fastholde vores forslag og har bedt nogen 
bearbejde ham der er imod 

Etablering af 40 km/t zone i Sabro kommer til efteråret
Den 30. juni kunne vi læse i medierne, at vi får 40 km/t zone i Sabro til 
efteråret. 
Så endeligt har vores mangeårige vedholdende indsats båret frugt. Det skulle 
bl.a. gerne stoppe den gennemgående trafik, som fra Stillingvej bruger Sabro 
Kirkevej, Vistoftvej, Astervej, Sabrovej, Grønvej, Fårupvej, Gl. Viborgvej til 
Tilst og omvendt som "omfartsvej". Vistoftvej vil helt sikkert også blive mere 
sikker at færdes på. 

Vedligeholdelse af Mosestien.
Vi har nu fået fint udstyr til vedligeholde af stien, buskrydder osv. i en stor 
kasse fra Aarhus Kommune. Vi mangler dog stadigt nogen som vil være stilaug
og påtage sig vedligeholdelsen, dvs. klipning 2-3 gange årligt, samt holde 
hegnet inde hvor det hører til 1 gang om året. Jeg er sikker på at Fællesrådet 
vil sørge for passende forplejning for indsatsen

Nyt stiforløb ved Mundelstrup.
Vores FU-medlem Kim Ole er i gang med etablering af et nyt stiforløb ved 
Mundelstrup. Tilladelserne er på plads. Stien er også delvist klargjort, men der 
mangler opsætning af udstyr, dvs. skiltepæle, en bænk m.m. og så skal vi 
have fundet ud af vedligeholdelsen, dvs. klipning af grene, klipning af græs 
osv. Selvom det også er en Trampesti, holder trampningen ikke altid stien 
fremkommelig for plantevækster, så der må også mekanisk udstyr til. Det som 
stopper det videre forløb lige nu er, at vi mangler de sidste skilte fra Aarhus 
Kommune



Læ -skur på busholdepladsen på Viborgvej ved Sabrovej.
Efter en henvendelse fra en beboer har vi haft gang i undersøgelser af hvem 
der kan/skal stå for etablering af et læskur og belysning på stoppestedet på 
Viborgvej ved Sabrovej i retning mod Aarhus – et sted hvor det i den grad er 
forblæst og træls at stå og vente på bussen. Det viser sig at være 
Vejdirektoratet som har ansvaret for dette, så dem har vi p.t. en forespørgsel 
liggende hos.

Solceller syd for Sabro.
I vinter var der en høring om udlægning af et areal på ca. 500 ha i en 
ellipseform syd for Sabro strækkende fra Eshøjvej til syd for Sabrovej; dele af 
ellipsen gik således ind over parcelhusene på Bjørnkærvej. En ide som vi ikke 
finder særligt sympatisk, da et sådant kæmpeområde vil være et særdeles 
tungt aftryk på Sabro og totalt ændre karakteren som værende omgivet af 
åbne landbrugs- og græsningsarealer kombineret med spredt busk og 
skovvækst. Det fremstår mere og mere som om, at Aarhus Kommune og vores
politikere ikke tåler at se et åbent areal, uden at det skal plastres til med et 
eller andet.

Private fællesveje.
Som nævnt på sidste og forrige og forforrige repræsentantskabsmøde arbejdes
der fra Aarhus Kommune på at harmonisere vejene, som det hedder på politisk
ny-sprog, når beboerne på i alt 900 veje selv skal betale vedligeholdelsen.
For vores område drejer det sig indtil videre om Højvej, Multebærvej, 
Blåbærvej, Larixvej, Sabro Skovvej og Blåvej. 
Den endelige beslutning om omklassificeringen af de første ca. 100 veje vil 
blive taget af byrådet i 2021 og imens bruges en del penge på at renovere de 
veje som grundejerne skal overtage. Der er nemlig rimeligt strenge krav til en 
vejs tilstand, når den overdrages

Fællesrådet har overtaget administrationen af   Facebook   siden ”Sabro”  .
Efter at Arne Mulvad i 2013 oprettede Facebook siden ”Sabro” og med stor 
ildhu og omhu siden har passet denne, bad han i 2019 os om at overtage 
administrationen af denne, hvilket vi gjorde per 1. februar 2020. 
Det har så været en lidt blandet fornøjelse. Siden søges holdt reklamefri. Ifm. 
Coronaens indtog og nedlukningen i marts valgte vi at åbne lidt for reklamer 
for at støtte de lokale virksomheder. Det har givet noget kritik, fordi vi ikke har
åbnet nok eller også er det noget andet. Der er blevet antydet nepotisme, der 
er blevet antydet at vi er enevældige. Vi er blevet kaldt selvbestaltede 
politibetjente. 
Jeg ved ikke, hvad det er der sker, når folk sætter sig til tastaturet på 
Facebook, men de glemmer tilsyneladende at det faktisk er mennesker som 
laver et stykke frivilligt arbejde der har fornøjelsen af at være administratorer. 
Ville de mon sige det samme til folk, hvis de mødte dem i Dagli’Brugsen eller i 
Rema?



Men uanset det vil vi få kigget på reglerne baseret på de erfaringer vi allerede 
har og forsøge at gøre dem mere præcise og enkle. Vi ønsker fx ikke siden 
spammet med reklamer, så det bliver ikke ændret.

Årets Ildsjæl.
Vi ved, at mange gør et kæmpestykke arbejde i fritiden for grupper i Sabro-
området uden at blive takket for det. På fællesrådets fødselsdag 6. juni uddelte
vi  for  første  gang prisen som ”Årets  Ildsjæl  til  Vagn bødker  med følgende
motivation:  Vagn er en ægte ildsjæl,  som i flere menneskealdre har været
aktivt engageret i en lang række af områdets foreninger. 
Vagn  har  været  fødselshjælper  ved  flere  foreninger,  deltager  aktivt  på
lokalcentret,  og  i  mange  andre  sammenhænge  taget  hånd  om  det
lokalhistoriske arkiv. 
Derudover  har  han  i  mange år  været  en drivende  kraft  i  den nu  lukkede
folkedanserforening. Prisen består af gavekort på kr. 500, et diplom og en stor
buket blomster. 
Vi mødte op uden at have meldt vores ankomst sekretæren og jeg og det var 
en synligt rørt og stolt Vagn som vi kunne overrække prisen til. Tillykke til 
Vagn.

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 og allerhelst alle 
aktiviteter ind i kalenderen
I øvrigt kan man også finde mange nyheder og anden god information på 
hjemmesiden og på Facebook, hvor fællesrådet 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 gode og berigende diskussioner. 

Tak fordi I lyttede.

Bemærkninger til beretningen.
Specielt indslaget om Facebook fik flere bemærkninger/vinkler med på vejen, 
der naturligt vil indgå i omtalte udredning.

Kim Ole Larsen reklamerede for Aarhus Borgertip -appen, hvor man både kan 
rekvirere politi til hastighedskontrol, huller i vejen og andet, som kommunen 
har vedligeholdelsespligt på.

Flemming Krarup, Brugerrådet på Sabro Lokalcenter, som tidligere møder på 
redegjort for ønsket om at fjernet det gamle vandværk på grundarealet ved 
lokalcenteret, undrede sig over, at Fællesrådet havde fået lov til at anbringe 



udstyr til buskrydning mv. og om det var et ønske om at sabotere 
anstrengelserne for at skaffe et større parkeringsareal på Lokalcenteret.
Ib Jensen replicerede hertil, at kassen med udstyr kun var anbragt her af 
praktiske/centrale grunde og kunne flyttes uden problemer, hvis det blev 
aktuelt. 

AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Jan Mulbjerg Jensen gennemgik det reviderede regnskab for året 
2019, som mod sædvane udviste et kontrolleret underskud på kr. 6000, som 
udslag af Fællesrådets 25. års jubilæum 6. juni 2019. Her blev der udgivet et 
særnummer af Informationsavisen og et mindre traktement, der blev afviklet i 
Hytten. På indtægtssiden var der tilgået flere foreninger og Fællesrådet havde 
aktiver for ca. kr. 90.000 fordelt på 2 poster, hvoraf den ene og største kræver 
2 personer til udtræk.

Bemærkninger til regnskabet.
Der blev spurgt til, hvorfor der ikke foreligger et budget. Jan Mulbjerg 
redegjorde for den måde, hvorpå Fællesrådet redegør og modtager penge fra 
en kommunal pulje.
Pengene på den store konto er opsparet gennem flere år og er fortrinsvis 
øremærket til et ønskeligt rekreativt/læringsområde på et 10 tdr. land stort 
areal vest for vandværket, som pt. er udlejet af Aarhus Kommune til 
landbrugsformål.
De tilmeldte foreninger kan hvert år ansøge om tilskud til egne arrangementer,
som kun kan tages fra det årligt betalte foreningskontingent.
Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder var nedlagt og blev administreret af
et firma i Vejle. Foreningen videreføres på anden vis og kasserer fik nye 
oplysninger mht. opkrævning af kontingent.
Regnskabet godkendt.

AD5 Indkomne forslag.
Ingen.

AD6 Fastsættelse af kontingent.
Uændret kr. 150 årligt.

AD7 Valg af forretningsudvalg.
A Valg af formand

Ib Jensen genvalgt.
B Valg af 2 medlemmer:

Steen Christensen, genvalgt.
Kim Ole Larsen, genvalgt.

C Valg af 2 suppleanter:
Berit Rousing, genvalgt.
Anne Olesen, valgt, erstatter Ernst Quistgaard 



AD8 Valg af 2 revisorer.
Jane Søgaard, genvalgt.
John Futtrup, genvalgt.

AD9 Valg af revisorsuppleant.
Robert Thorsen valgt, erstatter Lars Bindløv.

AD10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Forretningsudvalget bemyndiges til at fastlægge dato i efteråret 2020.

AD11 Eventuelt.
Lone Hansen: Sabro Bibliotek har været nedlukket pga. Corona bestemmelser 
og er desuden under forandring, forventes at genåbne i uge 32 (3. august)
 


