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Referat af Repræsentantskabsmøde 26. april 2016 
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 af forretningsudvalg. 

a:Valg af formand, Ib Jensen på valg. 
b:Valg af 2 medlemmer, Steen Christensen, Kim Ole Larsen på 
valg. 
c:Valg af suppleanter til FU, Berit Rousing og Ernst Qvistgaard er 
på valg. 

8 Valg af 2 revisorer, På valg er Jane Søgaard og John Futtrup. 
9 Valg af revisorsuppleant, på valg er Knud Thomsen. 
10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
11 Eventuelt. 

 
AD1 Valg af dirigent. 
Niels Ravnborg foreslået og valgt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentanter. 
Godkendt. 11 foreninger deltog med 14 repræsentanter. 
 
AD3 Forretningsudvalget beretning v/formand Ib Jensen 
Beretning godkendt. 
Så er det atter blev forår, selvom det med de tocifrede temperaturer ikke 
rigtigt et slået igennem. En ting er nattefrost, men heller ikke om dagen er der 
meget varme at hente. 
Vi kan dog heldigvis glæde os over, at diverse løgplanter trodser kulden og 
står flot med deres blomster. Kulden har ydermere den gode effekt, at de også 
blomstrer over en længere periode. Løgplanter kommer jeg i øvrigt tilbage til 
senere 
 
Ny rute 26 som motorvej 
Blot til orientering har vi ikke de store forventninger til at der bliver truffet en 
beslutning om etablering af en ny rute 26 de første mange år. Som politikerne 
roder rundt med udvidelse af østjyske motorvej E45, Kattegatforbindelse osv. 
er der vist ikke meget håb om en løsning 
 
”Styregruppens støtter” er fortsat i gang med at undersøge, hvilke tiltag der 
kan gøres for at få flyttet motorvejen – et arbejde som er ret kompliceret med 
en masse jura – og dermed også omkostninger involveret. Styregruppen har 
en udmærket hjemmeside styregruppen.dk, hvor de på letforståelig vis 
redegør for status. 
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Lufthavnsanalyse 
Et andet stort projekt er der heller ingen afklaring på, nemlig evt. byggeri af 
en ny lufthavn ved Thomasminde 
Vi afventer stadigt analysen, som bl.a. skal kaste yderligere lys over 
økonomien og trafikstrømmene ved et byggeri af en ny lufthavn. Seneste nyt 
er, at analysen vil foreligge i maj og at kommunens plan fortsat er, at der 
foreligger en indstilling til byrådet inden sommerferien. 
Lad os så håbe at lufthavnssagen vil blive afgjort en gang for alle Ingen kan 
være tjent med, at den dukker op ca. hvert 10 - 15 år, som den har gjort siden 
2. verdenskrig og skaber en masse usikkerhed - og desværre også 
fjendskaber. 
 
Vindmøller ved Sabro 
Som om det ikke er nok med trusler om motorvej og lufthavn, skal vi så også 
belemres med udpegning af områder til opstilling af vindmøller – endda to 
steder. Staten har således udpeget alle områder med mere end 500 meter til 
nærmeste bolig. Afstanden på 500 meter svarer til 4 gange højden på en 125 
meter vindmølle, hvilket er et lovmæssigt krav. 
Udpegningen af det ene område, som ligger nord for den nye udstykning 
Langfreddal, skyldes at staten ikke har styr på, hvilke lokalplaner der er 
vedtaget. Den gode nyhed er derfor, at dette område forsvinder som muligt 
område for vindmøller.  
Det andet område er bag Vindskoven mod Borum, hvor de næppe vil genere 
os i Sabro.  
 
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.  
Området har pt. ca. 500 husstande og den nye udstykning Langfreddal med 
over 200 husstande (lokalplan 904) under hastig udbygning. Man kan faktisk 
blive helt forpustet over al den byggeaktivitet der er i området i øjeblikket 
Det trafikale kerneproblem er, at folk fra den østlige del af Sabro ikke kan 
komme ud på Viborgvej fra Sabrovej (grundet kraftig belastning af Viborgvej), 
hvorfor de bruger den smalle Grønvej, som fører dem via Fårupvej og Gl. 
Viborgvej til Tilst Vestervej, hvor de kommer ind i rundkørslen før trafikken fra 
Viborgvej og dermed spærrer for denne og således opnår endnu en fordel. 
Det skal tilføjes, at indkørslen fra Viborgvej til Sabrovej tilsvarende er stærkt 
risikabel, specielt for køretøjer med retning mod Aarhus, da de ikke har en 
svingbane at holde i, men i stedet stopper den østgående trafik med den 
ligeud kørende trafiks sving ind over cykelstien på Viborgvej til følge. 
 
Det vi ønsker gjort er fortsat følgende: 
Grønvej skal renoveres og sikres som skolevej for børn fra bl.a. Faarup 
Grønvej er kørt i stykker og ”udvidet” med stabilgrus i begge sider - i den 
vestlige ende endda med en række fortovsfliser, som mest tjener som 
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udvidelse af kørebanen, grundet manglende afgrænsning til denne. Seneste 
nyt er at man i løbet af sommeren vil renovere Grønvej ved at udvide den ca. 
½ meter i hver side. Da vi ikke har nogen forventning om, at kommunen vil 
bekoste en cykelsti ved Grønvej, har vi i stedet foreslået, at man laver en 
såkaldt 2 –1 vej. Når man alligevel vil udvide vejen, koster det kun to ekstra 
striber og det bør være indenfor det økonomisk overkommelige. Vi afventer 
p.t. kommunens tilbagemelding.  
Der skal etableres en lysregulering af krydset Sabrovej/Viborgvej minimum 
inkl. svingbane for den østgående trafik, dvs. trafikken mod Aarhus.  
Og ja; vi ved godt at der er besluttet en motorvej, men som jeg nævnte 
tidligere er der intet der tyder på, at den bliver bygget de første mange år.  
Kontakter den seneste tid til byrådspolitikere gør, at jeg er blevet lidt mere 
optimistisk med hensyn til, at der bliver fundet en løsning på 
udkørselsforholdene – og håbet; det har man da lov at ha’. 
 
Samarbejdet med Aarhus Kommune 
På efteråret møde omtalte jeg et ganske problemfyldt samarbejde med Aarhus 
Kommune. Nu har vi så ikke haft så meget med kommunen at gøre det 
seneste halvår, dog vil jeg dele en god oplevelse vi har haft ifm. Grønvej, som 
jo er noget medtaget af den megen trafik den skal bære. Ifm. at få den 
genoprettet har jeg været udsat - hvis man kan kalde det sådan - for en 
embedskvinde som af egen drift ringede og fortalte om deres planer med 
renovering af Grønvej og ville høre hvordan vi så på det. Se det er jo en noget 
anden tilgang til samarbejdet end vi har oplevet tidligere. Lad os håbe at det 
danner skole 
 
Stigruppen og sti-lav 
Vi er stadigt tæt på det første stiforløb vest for Stillingvej kan åbnes. Vi 
mangler dog udfærdigelse af en skriftlig aftale ved en lille del af stiforløbet.   
Herefter skal stien planeres på en strækning af ca. 200 meter og mærkes op 
med nogle små markeringspæle. Selve forløbet af stien kan ses på vores 
hjemmeside og den kan såmænd allerede betrædes. Den er i alt 3,2 km inkl. 
de 700 meter på Stillingvej og jeg har ved selvsyn konstateret, at det er en 
rigtigt flot tur, som varmt kan anbefales. 
 
Af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse fx græsslåning nogle gange om 
året og betrædelse af nye stier, skal vi have etableret et egentligt sti-lav, som 
både vedligeholder eksisterende stier og betræder nye stier. I kan blot sende 
en mail eller ringe til mig.  
Så kom frisk til dette gode og spændende job med masser af frisk luft og 
oplevelser og mon ikke vi fra fællesrådet kan sponsere lidt forplejning til 
stilavet, når de arbejder med vedligeholdelse af stien 
 
Løgplantning i området 
Som jeg sagde indledningsvist ville jeg komme tilbage til det med løgene. Det 
er sådan, at fællesrådene en gang om året får tilbudt 2 - 3.000 blomsterløg fra 
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Kommunen til to af fællesrådene, som vi selv skal sørge for at sætte. Det går 
på skift, hvem der får og vi har i år tænkt at søge og dem skal vi også nok få 
sat i jorden – sandsynligvis ved gadekæret.  
 
Men vi kunne også godt tænke os, at alle ville deltage, således at vi fik sat 
blomsterløg over hele vores område. Vi kan netop nu se, hvor flot det ser ud 
de steder, hvor der i dag står blomsterløg i området. Lidt hurtig hovedregning 
viser, at hvis alle foreninger, der er medlem af fællesrådet deltog med 2-3.000 
løg kunne vi nå op på at få sat 80 – 120.000 løg i området. Det ville da se 
hamrende flot ud, når de springer ud i fuldt flot næste forår og vil helt sikkert 
give misundelig omtale i hele kommunen. Løgene har ydermere den gode 
egenskab, at de kun skal sætte én gang, men kommer igen og igen år efter år 
– og er til lige stor glæde hver gang. 
 
I Fællesrådet vil vi gerne stå for fælles indkøb og er p.t. ved at undersøge 
storkøbspriser. Dem som måske umiddelbart har lettest ved at gå med er nok 
grundejerforeningerne, da det jo vil være med til at forskønne deres respektive 
områder yderligere mindst 5 år frem. Men det skal absolut ikke afholde andre 
fra at deltage. Måske man kunne lave aftaler med fx Rejseholdet i Sabro IF om 
plantningen mod en beskeden betaling per løg, hvis man ikke lige synes, man 
kan klare det selv. 
Men lad os høre hvad I synes om ideen. 
 
Aktivitetskalenderen 
Afslutningsvis skal jeg som sædvanlig slå et slag for at alle benytter 
Aktivitetskalenderen på Fællesrådet nye hjemmeside til at slå deres 
arrangementer op. Det sker i udstrakt grad, men der er jo altid plads til 
forbedring 
I øvrigt kan man også finde mange nyheder og anden god information på 
fællesrådets nye flotte hjemmeside som blev lanceret i efteråret, samt på 
Facebook.  
 
 
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. 
Godkendt. 
Kasserer Jan M. Jensen gennemgik de forskellige poster i regnskabet, som 
viste et overskud på kr. 461 med udgifter kr. 25.389. Egenkapitalen udgør pt 
kr. 86.893. 
 
AD5 Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag indkommet. 
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AD6 Fastsættelse af kontingent.  
Uændret kr. 150 pr. forening. 
 
AD 7 Valg af forretningsudvalg. 
Formand Ib Jensen, genvalgt, Steen Christensen, genvalgt og Kim Ole Larsen, 
genvalgt. 
Suppleanterne Berit Rousing og Ernst Qvistgaard, genvalgt. 
 
AD8 Valg af revisorer. 
Jane Søgaard og John Futtrup, genvalgt. 
 
AD9 Valg af revisor suppleant. 
Lars Bindløv valgt, erstatter Knud Thomsen. 
 
AD10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
Forretningsudvalget fastsætter dato for næste repræsentantskabsmøde. 
 
AD11 Eventuelt. 
Kim Ole Larsen viste og gennemgik fællesrådets nye hjemmeside med mulige 
inddateringer for de forskellige foreninger samt en lille video om en ny vejtype 
benævnt 2 minus 1. 
 
Formand for Sabro-Fårup Beboerforening, Lars Bindløv, gjorde opmærksom på 
en fortsættelse af traditionen med Sankt Hansfest i Sabro, 23. juni 2016. 
Foreningen med ny bestyrelse, var i gang med en hvervekampagne for nye 
medlemmer samt lanceringen af ny hjemmeside med særlige afsnit for 
medlemmer. 
 
Lars Bindløv udbad sig hurtigere rundsending af materiale, hvor der var 
indføjet høringsfrist. 
 
Nyvalgt formand for Brugerrådet ved Sabro Lokalcenter, Flemming Krarup, 
reklamerede for Lokalcenter Sabro’ s muligheder, som samlingssted for 
områdets foreninger. Også her havde man udviklet en ny hjemmeside.  
 
 
 


