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Referat af repræsentantskabsmøde 23. april 2019 
 
Dagsorden: 

1 Valg af dirigent. 
2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden. 
4 Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
5 Indkomne forslag. 
6 Fastsættelse af kontingent. 
7 Valg til forretningsudvalget 

a kasserer Jan Mulbjerg Jensen (villig til genvalg) 
b Forretningsudvalgsmedlem Hannen Lunden (vtg) 
c suppleanter til forretningsudvalget, Berit Rousing og 

Ernst Quistgård. 
8 Valg af 2 revisorer, Jane Søgaard og John Futtrup. 
9 Valg af revisorsuppleant, Lars Bindløv. 
10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
11 Eventuelt. 

 
AD1 Valg af dirigent. 
Niels Ravnborg blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabet var korrekt 
indkaldt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
18 foreninger blev repræsenteret af 21 personer. 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden. 
Så er det atter blevet forrår efter en meget grøn vinter, med meget lidt sne. 
Og pinseliljerne ved gadekæret sprang ud til påske.  
 
Ny rute 26 som motorvej 
Vi starter med ny rute 26 Viborgvej som motorvej, som jo er et fast emne i 
beretningen.  
Seneste nyt på transportfronten er, at regeringen har indgået et såkaldt 
trafikforlig med DF, hvor der bl.a. skal bruges 800 Mill. kr. til ny rute 26 – et 
projekt som er budgetteret til 2,5 mia. kr. 
Jeg ved ikke, hvordan politikere regner, men jeg må atter konstatere at de 
arbejder i andre regnearter end de fleste af os andre mestrer. 
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.  
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Krydset Sabrovej/Viborgvej håber vi fortsat på, at vi med hjælp fra Aarhus 
Kommune får Vejdirektoratet til at etablere et lyskryds i.  
 
Så er der Grønvej, som jo desværre er blevet en længere historie. Den venter 
fortsat på sine striber for at blive til en rigtig 2-minus-1 vej, på den del der har 
tilstrækkelig bredde.  
Den gode nyhed er, at en del af vejen trods alt bliver til 2-minus-1 vej og at 
man samtidigt har lovet at lave Fårupvej mellem Grønvej og Gammel Viborgvej 
til 2-minus-1 vej – blot ikke som tidligere lovet i 2019, da man lige skal have 
lavet en evaluering af 2-minus-1 veje i Aarhus Kommune.  
Her er det, at jeg – igen - må tage mig til hovedet. Adskillige kommuner har 2-
minus-veje og evalueringer af disse, men det er ikke godt nok i Aarhus 
Kommune, så her bruger man ressourcer på at lave sin helt egen evaluering. I 
mine øjne er det spild af tid og ressourcer, og vi må så nok vente til 2020, 
inden man har evalueret, behandlet, diskuteret, sikkert også har haft et 
seminar, samt skubbet rapporten adskillige gange frem og tilbage mellem 
Rådmand, Teknisk udvalg og Byråd for at konkludere at 2-minus-1 veje 
fungerer fint.  
Ikke noget at sige til at de har travlt i det kommunale embedsmandsapparat. 
 
Udover 2-minus-1 vej er vi blevet lovet en forlængelse af den dobbeltrettede 
cykelsti langs Sabrovej, så den føres helt hen til Langfredparken/Langfreddal. 
Dette er skubbet til 2020, men embedsmændene sværger ved den hellige gral; 
at så sker det også. 
Så der er heldigvis også positive historier i vores trafikale udfordringer. 
 
Bussituationen 
Som det jo nok er de fleste bekendt, valgte Region Midt sidste år at spare 
17,5% på de blå busser. 
 
For vores område er det endt med at blive som følger: 
 Linje 111 Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup erstattes af en linje mellem Hinnerup 

og Sabro betalt af Favrskov Kommune 

 Linje 114 fastholdes Fårvang-Aarhus og forbedres på strækningen Hammel-
Aarhus. Hvilke konkrete forbedringer, der vil ske, er endnu ikke kendt for 
os. 

 Linje 116 Aarhus-Tilst-Sabro-Galten nedlægges helt. 

 Bybus linje 14 fra Tilst forlænges til Sabro og forventes at køre, hvor linje 
111 og linje 116 kører i dag. Linje 14 forventes at få endestation omme ved 
Sabro Korsvejs Skolen. Aarhus Kommune er i gang med at undersøge, hvor 
holde-/pauseplads kan placeres omme ved skolen. P.t. ser det ud til at blive 
på Sabro Skolevej på arealet for enden af boldbanerne. 
Hyppigheden vil være den nuværende til Tilst dvs. ½-times-drift, og morgen 
og eftermiddag med 20 minutters drift. Eneste minus er 2-4 minutters 
længere transporttid. 
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Alle ændringer træder i kraft 30. juni 2019.  

Generelt kan vi sige, at vi får bedre busforbindelser mod Aarhus-siden og 
betragteligt dårligere forbindelser den modsatte vej. 

 
Private fællesveje 
Som nævnt på sidste og forrige og forforrige repræsentantskabsmøde arbejdes 
der fra Aarhus Kommune på at omklassificere veje, som det hedder på politisk 
ny-sprog, når i alt 900 veje overgår til at beboerne selv skal betale 
vedligeholdelsen. 
For vores område drejer det sig indtil videre om Højvej, Multebærvej, 
Blåbærvej, Larixvej og Sabro Skovvej.  
Fællesrådet har i uge før påske, sammen med 9 andre fællesråd, deltaget i en 
fælles skrivelse til borgmesteren, hvor vi beder om at man stopper denne 
omklassificering, som kun forårsager ufred på vejene 
Ud fra en økonomisk synsvinkel er det også noget skidt, da det enkelte vejlaug 
aldrig vil kunne får de samme priser, som kommunen vil kunne ved deres 
større aftaler. Endeligt skal vejlaugene betale 25% moms oveni, hvilket 
kommunen ikke skal, da den er momsfri. 
Så alt-i-alt er det en rigtigt skidt ide, at lægge vejansvaret hos grundejerne.   
 
Møbelhuset Damvej 
Som I nok har bemærket, er det gamle møbelhus på Damvej 1 blevet solgt. 
Det er blevet solgt til Skyhost, som pt. ligger i Borum. 
Status fra den nye ejer er: 
Lige nu bliver der ryddet op, og lavet noget renovering så ejendommen ikke 
forfalder yderligere. 
Noget af ejendommen skal bruges til kontor, men det er ikke fastlagt hvad 
formålet er med resten af lokalerne. 
Der skal dog ikke være møbelhus, massageklinik, kræmmermarked, 
lejligheder, indkøbscenter eller plejehjem. Jeg vil gerne lave lokaler til 
praktiserende læge og tandlæge. Men at finde læger der vil starte praksis kan 
være svært. 
Spændende at se, hvad fremtiden byder, men det ser heldigvis ud til at den 
nye ejer vil noget med stedet. 
 
Kommuneplanrevision 2019 
Umiddelbart ikke det mest sexede emne og så alligevel. En del af revision af 
Kommuneplan 2019 er revision af arealer udlagt til detailhandelsområder, hvor 
der bl.a. er udlagt et areal i den vestlige del af Mundelstrup, som dog mangler 
det fornødne kundegrundlag, for at nogen er interesserede i at ligge der.  
En developer har forsøgt sig med at lægge en dagligvarebutik i området ved 
Gl. Viborgvej, Viborgvej, Sabrovej, men har fået dette afvist af Aarhus 
Kommune, da det ligger udenfor området, der er udlagt til det i 
kommuneplanen. En ekstra mulighed kunne være en førstesal med et 
sundhedshus. Vi har derfor indgivet et høringssvar, hvor vi beder om at 
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detailhandelsområdet udvides til området ved Gl. Viborgvej, Viborgvej, 
Sabrovej. En modydelse til dette, ville være, at de så betaler for et lyskryds for 
Sabrovej-Viborgvej.  
Vi har også hørt på byens jungletrommer, at der har været kritik af dette fra 
borgere i Mundelstrup, uden at vi har hørt noget konkret. 
 
Mosestien 
Den giver glæde for mange.  
Desværre er der altid et lille mindretal, som fylder; nemlig dem som er helt 
udenfor pædagogisk rækkevidde, som render rundt alle mulige andre steder 
end på stien, lader hunde gå løs osv.  
P.t. er der små rålam, harekillinger, fasankyllinger osv. Beklager min klare tale; 
men det er mig en gåde, at folk ikke kan fatte at deres køter uden snor er 
stærkt forstyrrende - og i værste fald dødelig - for disse rålam, harekillinger, 
fasankyllinger osv. ”Lille Trofast” er altså et rovdyr, når snoren er af og de 
naturlige instinkter vækkes, så behold snoren på eller allerbedst; lad jeres 
hund blive hjemme i perioden med vildtyngel. 
Og nu er det det snart 16. maj, hvor bukkejagten går ind! Jeg frygter det 
værste. Det er trods alt mig der skal lægge øre til utilfredse lodsejere. 
Og så mangler vi fortsat et stilaug til vedligeholdelse af stien.  
 
25-års jubilæum, torsdag den 6. juni 2019 
Torsdag den 6. juni 2019 er det 25 år siden, at Fællesrådet for Sabro-Faarup 
blev stiftet og det skal naturligvis fejres. Vi holder en lille jubilæums-reception 
torsdag, den 6. juni, kl. 16.30-18.30 i Hytten ved hallen. Der vil være taler af 
Rådmanden for Teknisk og Miljø; Vagn Bødker fra Lokalarkivet og 
Fællesrådsformanden, samt forplejning med såvel fast som flydende kost. 
Et jubilæumsnummer af Informationsavisen vil også blive udgivet.  
Der vil blive udsendt invitationer til bl.a. alle jer der er medlemmer af 
Fællesrådets repræsentantskab. 
I forbindelse med Jubilæet går vi i overvejelser om indstiftelse af en pris til 
”Året ildsjæl”. Vi ved at mange gør et kæmpestykke arbejde i fritiden for 
grupper i Sabro-området uden at blive takket for det. Vi hører gerne hvad I 
tænker om 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 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 
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Lad mig slutte med at sige tak til forretningsudvalget og det altid konstruktive og saglige 
samarbejde, med gode og berigende diskussioner.  
 
Beretningen blev godkendt. 
I tillæg til beretningen blev omtalt en kirkesti i Fårup og at Blåvej også indgik i 
harmoniseringen af veje. 
 
AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer Jan Mulbjerg Jensen gennemgik de forskellige poster i regnskabet, 
der viste at Fællesrådets aktiv var på kr. 95.823,00 fordelt på en daglig konto 
og en aftalekonto. 
Til et underfundigt spørgsmål om Fællesrådet var en opsparingsforening, 
svarede formanden, at man stadig arbejdede på, at få anlagt en Sabro Bypark 
med en stor del selvfinansiering.  
Formanden opfordrede ligeledes til at foreninger kunne ansøge om tilskud til 
arrangementer. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
AD5 Behandling af indkomne forslag. 
Ingen. 
 
AD6 Fastsættelse af kontingent. 
Uændret foreningskontingent på kr. 150 pr. år. 
 
AD7 Valg af forretningsudvalg. 

A Jan Mulbjerg Jensen genvalgt som kasserer. 
B Hanne Lunden genvalgt til FU. 
C Berit Rousing og Ernst Quistgård genvalgt. 

 
AD8 Valg af 2 revisorer. 
Jane Søgaard og John Futtrup genvalgt. 
 
AD9 Valg af revisorsuppleant. 
Lars Bindløv genvalgt. 
 
AD10 fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
Forretningsudvalget bemyndiges til at fastlægge dato. 
 
AD11 Eventuelt. 
Lone Hansen fra Bibliotekets venner annoncerede en strikkeklub på biblioteket 
samt Valborgaften (30 april) på Borum Eshøj, 9. juni (Pinsesolen) og at der i 
skoleferien holdes åbent på torsdage om aftenen. 
 
I takt med nedskæringer på buskørsel kunne man med fordel kigge på 
delebilsprojekter og Flextrafik ordninger.  


