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AD1 Valg af dirigent 

Vagn Bødker blev valgt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 
Dirigenten konstaterede at mødet var korrekt indkaldt og beslutningsdygtigt 
med repræsentation af 14 foreninger og 20 delegerede. 
 
AD3 Formandens beretning v/formanden Johannes Riis 
Ønske fra Tilst 
Efter omdeling af sidste Informationsavis, skrev en borger i Tilst følgende til 
mig: 
”Tak for en dejlig Informationsavis, det er rart at kunne læse hvad der rører 
sig i vores område, Jeg bor godt nok i Tilst, men min have støder op til 
Sortevej og dermed til Mundelstrup St. 
Min opfordring skulle være dette, Tag en kontakt til grundejerforeningerne 
på Stenkelbjergvej, Søbakkevej, Toderupparken om de ville være med til at 
dække området i og omkring Blomsterkvarteret og Mundelstrup Stations By 
sammen med jer. 
Håber ideen falder i god jord. 
Jeg svarede følgende tilbage: 
” Tak for din pæne omtale af vores Informationsavis! 
Ja, skellet mellem Fårup Sogn og Tilst Sogn ligger lidt unaturligt midt i Stations 
Byen. Men Fællesrådenes områder følger jo typisk sogneskel og skoleskel. 
Geding hører under Tilst Sogn, men har skolebus til Sabro-Korsvejskolen. 
Derfor sagde vi ja til Gedings ønske om at flytte fra Tilst Fællesråd til vores 
fællesråd. 
Vi vil muligvis også se seriøst på en anmodning om medlemskab fra kvarteret 
mellem Tilst Vestervej og Sortevej, men ikke selv forsøge at "tage" området 
fra Fællesrådet i Tilst.” 
 
 
Blå Iris væk 
Mange har spurgt efter den Blå Irisbusk i gadekæret her i Sabro. 
Den blev ikke fjernet med oprensningen af Krebsekloen den 12. september. 
Men under regnstormen 3 uger senere, den første weekend i oktober, rev den 
sig løs fra bunden og lå efterfølgende skyllet ind til bredden af gadekæret, 
hvorfra den så er blevet kørt væk. 
 
 



Mangler øst for Vistoftvej 
Den 12. oktober skrev jeg på opfordring fra formanden for 
Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder, Jørgen Lakjer, følgende korte 
besked til teknik og Miljø: 
”Jeg har fået besked om, at hele 3 gadelygter på den korte Larixvej i Sabro 
ikke fungerer. 
Derudover beklager vores medlemmer sig over, at det mest skæmmende 
område i Sabro er den korte blinde Thujavej til vestsiden af børneinstitutionen 
Galaksen, der er så dårligt vedligeholdt og flyder med affald, at det kan 
tiltrække rotter.” 
Kommunen har som ved lignende henvendelser i år ikke svaret, men kun 
kvitteret for modtagelse af henvendelsen. 
 
 
Ny protest mod mast 
Kommunen respekterede vores protest mod en mast i form af en 37 cm tyk 
flagstang her ved Lokalcentret, men i starten af oktober var de klar med en ny 
placering af en 24 meter høj rørmast her nederst på Lokalcentrets grund. 
Efter at have modtaget kopier af protestskrivelser fra Sabro Skolevej og 
orientering om underskrifter mod masten fra hele Sabro Skolevej, fandt jeg 
det passende at støtte Grundejersammenslutningen Klostergårdens Jorder med 
følgende korte protest til kommunen: 
 

”Fællesrådet for Sabro-Fårup er virkelig forundret over ikke at blive hørt om 
opstilling af en større mast på et ret umuligt sted i Sabro. 

Det virker forkert, at kommunen går udenom sine egne fællesråd, der så skal 
hente informationerne andet steds fra. 

Det tåler dårligt dagens lys. 

Men det hænger vel sammen med afslaget til masten ved Lokalcenter Sabro, 
som vi heller ikke blev orienteret om som lovet. 

Den nye placering og størrelse er jo også endnu værre end første forsøg: 

Udover mastens visuelle skæmning i det smukke område, er kombinationen af 
ældreboliger, parkeringsplads og vej med cykelbane klods op af masten helt 
forkert. 

Masten kan jo samle store mængder islag og alle i nærheden vil være udsat 
for nedstyrtende islag fra de store flader på masten.” 

 
Om kommunevalget den 17. november 
En sætning om vores indsigelser til Ejgil Rahbek og Ango Winther til 
Kommuneplan 2009 på forsiden af juni udgaven af vores Informationsavis er 
faldet de to politikere for brystet.  



Sætningen lød: "Så må vi se, om de kan klare sagerne for os og er værd at 
genvælge til kommunalvalget til efteråret i år." 
Jeg blev ringet op herom af den ene af de to politikere i slutningen af 
september måned. 
De to politikere ville gerne bevise deres værd og inviterede sig selv på 
byvandring hos os sidst på eftermiddagen torsdag den 22. oktober med 
journalist Søren Malmkjær Willumsen fra Borum, og var klar til at holde 
valgmøde med os efterfølgende. 
Selv om det var valgflæsk, burde vi tage ordentligt imod dem, og følge dem 
rundt. 
Så vores næstformand Ib og jeg mødtes lidt forsinket med dem kl. 16,45 ved 
Møbelhuset i Sabro, fik taget billeder til avisen, diskuterede forholdene om en 
Nettobutik ved Møbelhuset i Sabro og den trafikale situation ved krydset 
Viborgvej/Vistoftvej. 
Derpå begav vi os ud på en halv times køretur, hvor vi så den store tomme 
JME grund i Mundelstrup, som Beboerforeningen klipper græsset for, og den 
gennemkørende trafik i Mundelstrup. 
Vi sprang over parken i Mundelstrup, som Beboerforeningen vedligeholder, 
men kørte ad Fårupvej for at se naturområdet mellem Mundelstrup og Fårup, 
som Byplanafdelingen vil udstykke. 
Efter en vending i Fårup By kørte vi videre op ad den smalle smutvej Grønvej, 
og så udstykningsområdet, Rønnevangen, og den truede Sabro Rideklub lige 
ved siden af. 
Efter en afstikker ind i udstykningsområdet med foreløbig 30 postkasser, 
drejede vi nordpå ad Sabrovej, så Rideklubbens grønne kile mod Sabro og 
muligheden for at udstykke nord for kilen. 
Så drejede vi sydpå ad Vistoftvej og så gadekæret, som fællesrådet står for 
det meste af vedligeholdelsen af og som Ango og Ejgil syntes så godt ud.  
 Vi kørte videre ad Damvej og Viborgvej hen til Sabro Korsvej og ad Stillingvej 
for at se det ønskede område til bypark vest for Stillingvej. 
Herfra ind på Sabro-Korsvejskolen, hvor vi havde en halv times møde med 
dem om områdets fremtid. 
Fra starten af turen fik Ango og Ejgil også forelagt de nuværende manglende 
Ungdomsskole-tilbud, i forhold til tidligere år, efter John Ejsings afgang. 
Det gør en stor forskel i mange unges tilværelse. 
Jeg forelagde også den misvisende statistik hos kommunen, der fejlagtigt 
angiver Sabro-Korsvejskolen at være fri for vandreklasser. 
Ango bad som trafikplanlægger os om at se på muligheden for en ringvej øst 
for Sabro, som busserne kan betjene direkte fra Mundelstrup uden kørsel på 
Viborgvej. 
For mig, og muligvis også for Ib var det et af de bedste møder, man har haft 
med politikere uden embedsmænd, selv om der var valgflæsk med i mødet. 
Men jeg vil anbefale alle i vores område at stemme på Ejgil eller Ango for 
deres interesse for området, frem for på borgmesterkandidater, der normalt 
får rigeligt med stemmer og næppe kan gavne et lokalområde så godt som de 
lokalvalgte politikere kan. 
 
 
 



Færre busser efter Nytår 
Både under borgmesterdysten her i lokalet den 29. september og på vores 
næstformands møde med Teknik og Miljø og Århus Kommunes Fællesråd den 
6. oktober 2009 på Bautavej blev der taget hul på en omorganisering af 
busdriften, som nok vil ligge underdrejet indtil kommunalvalget er overstået 
17. november 2009. Men sløret blev løftet for en omfattende omlægning og 
beskæring til et overordnet A rutenet, der betjener de større indfaldsveje, og 
et mindre B rutenet til betjening af alt andet ind imellem.  
 
Mere har jeg ikke at berette om siden sidste Informationsavis, så jeg vil slutte 
her og afvente evt. spørgsmål. 
 
Følgende emner fra beretningen blev omtalt nærmere: 
Fællesrådenes indbyrdes grænser. 
Bypark. 
Verserende sag v/Thujavej. 
 
Der var fuld opbakning til formandens svarskrivelse vedr. beboere i områder i 
Tilst, der støder op til Sabro Fårup Fællesråds grænser. Vi går ikke på 
strandhugst. 
Bypark -planerne på arealerne vest for Stillingvej rumsterer stadig i 
Grundejersammenslutningen Klostergårdens Jorder, selvom ankermanden Kaj 
Jensen pt. er sat ud af spillet pga. alvorlig sygdom.  
Fællesrådet har ligget og ligger underdrejet i spørgsmålet, fordi vi på andre 
områder er i infight med kommunen, for at få dem til blot at overholde deres 
forpligtelser på bestående områder, som har været underlagt sparekniven mht. 
vedligeholdelse. 
Fællesrådet vil rykke kommunen for et svar vedr. vedligeholdelsen af Thujavej. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
AD4 Indkomne forslag 

Ingen 
 
AD5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 
Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes 19. april 2010. 
 
Eventuelt 

En leder fra en af børneinstitutionerne omtalte en møderække om projekt 
”Rum til udvikling”, en satspulje på 1,3 milliard over 10 år, hvor der kan 
ansøges til projekter i gruppen 0-18 årige. Midler til udbygning af biblioteket 
kunne herved komme i spil. 
Sabro Lokalcenter skal ombygges til tidssvarende forhold og udvides samtidig 
med 36 nye boliger på fløjen langs Sabro Skolevej. 
Hvad blev der skateboardbanen? Pt. er vi ikke bekendt med planer og hvad der 
vil ske, når den nye byrådsperiode med nye folk på rådmandspladserne træder 
i kraft. 


