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1 Valg af dirigent. 
2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
3 Forretningsudvalgets beretning v/Ib Jensen. 
4 Behandling af indkomne forslag. 
5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
6 Eventuelt. 

 
AD1 Valg af dirigent. 
Niels Ravnborg blev valgt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt. 
Optælling viste 17 deltagere, repræsenterende 14 foreninger. 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/Ib Jensen. 
2 minus 1 vej. 
Endelig er vi blevet lovet at Fårupvej bliver lavet til 2-minus-1 vej. Dette 
afventer dog indtil videre at en rapport om 2-minus-1 veje i Aarhus Kommune 
bliver gjort færdig. 
 
Bussituationen. 
Lad os håbe at det er sidste gang i meget lang tid at dette emne skal indgå i 
min beretning.  
Enden på den noget kaotiske situation Region Midts sparerunde kastede os ud 
i, i 2018, blev heldigvis at Sabro generelt er blevet bedre stillet mod 
Aarhussiden med hyppige bybusafgange med linje 14 fra Aarhus Busselskab og 
at regionale linje 114 kører en smule hyppigere. Den negative del er så, at 
betjeningen mod Hinnerup er blevet en hel del forringet. 
 
Private fællesveje. 
Som nævnt på sidste og forrige og forrige repræsentantskabsmøde arbejdes 
der fra Aarhus Kommune på at harmonisere vejene, 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 – og senest også Blåvej.  
Den endelige beslutning om omklassificering 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 
 
 
 



Møbelhuset Damvej. 
Fra Skrot til slot må være den rigtige overskrift på vores efterhånden 
mangeårige øjebæ.  
Det er flot og det er godt at der kommer nyt liv, så Sabro får en flot facade 
mod Viborgvej. 
 
Mosestien 
Den giver glæde for mange.  
Men vi har i år, hvor vi har fået en del regn, måttet konstatere, at den skal slås 
3-4 gange årligt for at være gangbar. Trampning gør det ikke alene. Det har vi 
så klaret i forretningsudvalget, men vi mangler fortsat frivillige aktører til et 
stilaug for vedligeholdelse af stien, dvs. græsslåning 3-4 gange årligt samt en 
forårsklipning af nogle hegn ud til stien, primært en strækning på ca. 200 
meter den sydlige del af stien. 
 
Film om Sabro-området. 
I foråret blev jeg kontaktet at AD Media i Tilst, som ved hjælp af sponsorer 
ville lave en lille film om Sabro. Jeg skal med det samme indrømme, at jeg 
tænkte; ”fint nok, det kommer de aldrig i mål med”. Vi valgte dog at støtte op 
om ideen og hjalp dem med et brev, som de kunne bruge som døråbner.  
I sommerferien blev jeg kontaktet af dem igen. De havde nu fundet de 25 
sponsorer og var klar til at gå i gang med at optage filmen.  
Vi hjalp med udvælgelse af lokationer, speak-tekst og Steen var guide under 
optagelserne.  
Filmen er nu klar og havde verdenspremiere i aftes for sponsorerne og I får 
den at se i aften.  
Onsdag kl.18.00 vil den også være tilgængelig på sabro-faarup.dk 
 
25-års jubilæum, torsdag den 6. juni 2019. 
Den 6. juni afholdte vi jubilæums-reception i Hytten ved hallen på dagen, hvor 
fællesrådet havde 25-års jubilæum. Vi synes selv at det var er rigtigt fint lille 
arrangement med taler af Rådmanden for Teknisk og Miljø Bünyamin Simsek; 
Vagn Bødker fra Lokalarkivet og Fællesrådsformanden, samt forplejning med 
såvel fast som flydende kost. At vi så rent pressemæssigt druknede i 
Folketingsvalget 5. juni er trods alt en biting.  
Et jubilæumsnummer af Informationsavisen i farver blev også udgivet.  
Vi fik også nogle fine gaver, som vi har valgt at afholde banko senere på 
repræsentantskabsmødet i aften, så de kan bringe glæde til en række glade 
vindere. 
 
Fra ”Informationsavisen” til ”Femkløveret”. 
For et par års siden fik vi nyt logo – en Femkløver som symbol på, at der ikke 
kun er 2 byer, men faktisk 5 – reelt 6 med 2 gange Mundelstrup – byer i vores 
område. For at føre denne opdatering til ende, har vi valgt også at give vores 
informationsavis nyt navn; nemlig ”Femkløveret” fra det netop udkomne 
nummer, som vi selv i al beskedhed synes er blevet ret flot. 



 
 
 
Årets Ildsjæl. 
I forbindelse med Jubilæet fortalte vi også om vores 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. Den 
har vi nu diskuteret og besluttet at vi vil uddele en sådan pris på fællesrådets 
fødselsdag 6. juni - første gang i 2020.  
Mere information vil følge, når vi har regler og rammer endeligt på plads, 
hvilket vi forventer at have inden jul. 
 
Aktivitetskalenderen. 
Afslutningsvis skal jeg som sædvanlig slå et slag for, at alle angiver 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. 
 
Beretningen godkendt.  
 
 
AD4 Behandling af indkomne forslag. 
Ingen. 
 
AD5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
Forsamlingen overlod forretningsudvalget at fastlægge dato. 
 
AD6 Eventuelt. 
Flemming Krarup fra Lokalcenterets Brugerråd orienterede om nye regler for 
lån af lokaler på lokalcentre og gjorde gældende, at lokalcentre også er et 
aktiv i lokalområdet, mest fordi, det ikke var nævnt i den lokale film. 
 
Der mangler vejbelysning på Sabrovej fra Rønnevangen mod Astervej. 
 
Ved børneinstitutionen Galaxen trænger det til beskæring af bevoksning. 
 
 


