
Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2010 på 
Lokalcenter Sabro 
 
Dagsorden 

1 Valg af dirigent 
2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 
3 Forretningsudvalgets beretning v/Johannes Riis 
4 Forelæggelse af det reviderede regnskab v/Jan Jensen 
5 Behandling af indkomne forslag 
6 Fastsættelse af kontingent 
7 Valg til forretningsudvalget: 

Formand Johannes Riis 
Næstformand Ib Jensen 
Sekretær Erik Steen Christensen 
1. suppleant Gert Düring 
2. suppleant Kirsten Ihler 

8 Valg af revisor: 
Jane Søgaard 
John Futtrup 

9 Valg af revisorsuppleant: 
Orla Søndergaard 

10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 
11 Eventuelt 

 
AD1 Valg af dirigent 
Niels blev valg og konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse 
Forsamlingen blev optalt til 19 personer, der repræsenterede Sabro-Fårup 
Lokalhistoriske Samling, Sabro-Fårup Beboerforening, Sabro Spejdercenter, 
Sabro Kunstforening, Fagbo afd. 13, Fagbo afd. 14, Fagbo afd. 23, 
Grundejerforeningen Damgårdens Jorder, Repræsentantskabet 
Grønagerparken, Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder, Sabro-
Mundelstrup >Socialdemokratisk Forening, Sabro-Fårup 
Venstrevælgerforening, Sabro-Fårup Fælles Menighedsråd, Brugerrådet ved 
Sabro Lokalcenter, Bibliotekets venner, Eshøjspillet. 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/Johannes Riis 
Der er ikke sket alverden siden vores sidste Informationsavis udkom for et par 
måneder siden. Men et par ting er der at berette om.  
Tingene er lidt blandet ind i hinanden, så jeg har ikke lavet en oversigt over de 
enkelte sager i beretningen, som jeg plejer at gøre - på opfordring fra vores 
sekretær, Erik Steen Christensen. 
 
 



Seminar på Rådhuset den 3. marts: 
Næstformand, Ib Jensen, og jeg var til fællesråds-seminar på Rådhuset i Århus 
den 3. marts fra kl. 17 til kl. ca. 22,15. 
Der var en interessant dagsorden, som arbejdsgruppen med repræsentanter 
fra andre fællesråd havde sat sammen. 
Emnerne var: 
1) Hvorledes kan fællesrådene hjælpe hinanden.  
2) Om Embedsmænds deltagelse i lokale møder. 
3) Drøftelse af perspektiver i digitalisering af valghandlinger 
4) Stier i det åbne land v/Mogens Bjørn Nielsen, Natur og Miljø 
5) Aktiv Århus Puljen v/Thorkild Green, Planlægning og Byggeri 
 
De to sidste emner viste sig at indeholde puljer til stiforbindelser og til byrum 
og grønne områder. 
Den første pulje til stier i det åbne land er en pulje på 50 til 150 tusinde kroner 
til at lave stiforbindelser - primært imellem eksisterende stier. 
Den pulje overvejede vi at få midler fra til etablering af stiforbindelse fra Sabro 
Kirke til Grusbjerg Skov. 
Men hos Vejkontoret står dette projektet på vores ønskeseddel til 850.000 kr. i 
form af et fortov fra Sabro Kirke til Grusbjerg Skov.  
Puljemidlerne rækker derimod ikke meget længere end til trampede stier med 
grus på til typisk at forbinde andre stier med, fik vi at vide på mødet. 
 
Den anden pulje er på 9 millioner lavet af 3 millioner fra 3 forskellige 
magistrater. 
Den kan bruges til byrum og grønne områder. Vi regner med at søge til grønt 
område med minimal vedligeholdelse, helt i kommunens nutidige ånd, her vest 
for Stillingvej. Og til et lille byrum med bænk på hjørnet af Gammel Viborgvej 
og Rødkærvej i Mundelstrup. 
 
Efter en times spisepause i Rådhushallen med god beværtning fortsatte den 
udmærkede dagsorden med bl.a.: 
Drøftelse af generelle emner med Borgmester Nicolai Wammen og rådmand 
Laura Hay fra Teknik og Miljø. 
Og Stadsarkitekt Gösta Knudsens visioner for den kommende byudvikling i 
Århus.  
Og Kollektiv trafik ved Niels Schmidt fra Trafik og Veje.  
Og om Letbanen og den kollektive trafikplan i høring. 
 
Under den debat tilbød både den nye rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay, 
og afdelingslederen fra Kollektiv Trafik at komme ud til møder med de enkelte 
fællesråd. Og de tilbud har vi taget imod.  
Først med et møde her i Lokalcentrets sal den 22. marts med afdelingslederen 
fra Kollektiv Trafik om de nye busplaner med A og B ruter fra 2011. 
Og midt i august har vi inviteret den nye rådmand for Teknik og Miljø, Laura 
Hay, med på en byvandring i stil med den byvandring vi foretog med de to 



byrådspolitikere Ango Winther og Ejgil Rahbek i slutningen af oktober måned, 
forud for kommunalvalget den 17. november i fjor. 
 

Møde om busser: 
 

Den 22. marts havde Kurt Ærenlund, der tegner sig for fællesrådets 
trafikudvalg, og jeg, som sagt møde her med hele to ledere fra Midttrafik. 
Vi kørte på med 3 ønsker: 
1) At få tidligere og senere afgange for vores lokale busser, 
2) At få stoppesteder på Park Alle eller Banegårdspladsen til vores busser. 
3) At få Sabro ind i takstzone 3. 
 
En af lederne lovede at se på at give os en afgang et kvarter senere om 
aftenen, så bl.a. sygeplejersker i aftenvagt har en større chance for at bruge 
busser fra arbejdet. 
Stoppesteder på Park Alle eller Banegårdsplads blev noteret, men ikke lovet. 
Det samme med takstzoner, som de ikke vil røre ved i øjeblikket, men som de 
erkendte er tyndere på vestsiden af Århus end nord og syd for byen. 
 
Men vi kom også rundt om en del andet. 
Således blev vi lovet, at man ville se på at lave et stoppested for linje 116 ved 
Sabro Korsvej. Det har de senere meddelt ikke at være i stand til. 
Da jeg på forretningsudvalgsmødet den 29. marts berettede om Kurts og mit 
møde med Midttrafik, mente forretningsudvalget, at det var på sin plads at 
tage fat i takst-systemet netop nu, hvor Midttrafik "Visker tavlen ren, Ryster 
posen og vil starter på en frisk med busruterne". 
Så vi vil gerne skrive læserbreve om skævheden i takstzonerne. 
Dem vil vores næstformand, Ib Jensen, skrive og indsende, så Midttrafik ikke 
kun får brokkerierne fra Kurt Ærenlund og mig. 
 
Vores sekretær har også indsendt følgende korte kommentar til kommunen til 
de foreløbige letbaneplaner: 
”Sabro-Fårup Fællesråd kan tilslutte sig projektet med det skitserede oplæg til 
en letbane. Herudover burde en lignende løsning indtænkes i relation til en 
forventet udbygning/løsning af de trafikale problemer på A26 (Viborgvej) 
indenfor kommunegrænsen for at nedbringe udslippet af CO2 –  evt. videre til 
Hammel”. 
 

Viborgvej: 
 

På vores næstformands møde med Trafik og Veje den 12. januar i år blev det 
nævnt, at økonomiundersøgelsen af forlægningen af Viborgvej ville være 
afsluttet ultimo marts. Da vi ikke havde hørt noget før forretningsudvalgs-
mødet den 29. marts, rykkede Ib for svar, men fik at vide, at de foreløbig 
holdt Påske-ferie. Han har senere rykket igen, men jeg har ikke set noget svar 
derpå endnu.  
 



City Lufthavn: 
 
Der er tanker fremme om en City Lufthavn på Østhavnen i Århus. 
Vi har diskuteret disse tanker - ud fra den fælles holdning i Netværket Mod en 
Lufthavn i Århus Området. 
Vi mener, at der er tale om to forskellige modeller i henholdsvis den tidligere 
model med en ny storlufthavn ved Århus, og den mindre nye model med en 
City Lufthavn. 
Men vi er vågne overfor, om man bruger City Lufthavns modellen som et 
springbræt til endnu engang at forsøge at få en storlufthavn i nærmeste 
opland ved Århus. 
 
 
Rull-midler: 
 
Torsdag d. 15. april var vi af Styregruppen for RULL inviteret til at deltage i 
RULL-processen i område 13 på Sabro-Korsvejskolen.  
Hanne Lunden og jeg deltog. 
 
Formålet med mødet var, at en bred kreds af interessenter bidrog med deres 
syn på styrker og svagheder i området og på den enkelte skole og institutioner 
i forhold til områdets vision. 
 
Først var der kl. 17 velkomst, rammesætning, præsentation af RULL og 
områdevision for område 13, og de lokale ledere fortalte om deres idéer til at 
omsætte visionen lokalt. 

Efter et let aftensmåltid var der gruppevis arbejde rundt om et kort over 
området med fokus på: Hvad fungerer godt og mindre godt i forhold til 
områdevisionen, og seks principper for fremtidens børnebyggeri. 

Til sidst var der opsamling på aftenens kommentarer og orientering om den 
videre proces. 

 

Her til sidst i beretningen vil jeg sige, at vi med senest Ib Jensen og Hanne 
Lunden fortsat har et godt forretningsudvalg. Og at det med en god 
beskrivelse af vores aktiviteter er lykkedes for vores kasserer Jan Jensen at 
hive det maksimale tilskud hjem fra kommunen i de sidste 2 år. 

Tak for nu! 
 
 
Til uddybning af mødet vedr. busforbindelser er den eneste forandring, at linje 
114 fremtidigt ikke vil køre gennem Mundelstrup. 
Fællesrådet vil kæmpe for, at linje 116 opsamler passagerer i Borum, det er 
simpelthen uforståeligt, at borgere i Borum skal have besvær med at komme 
til centerbyen Sabro. 



AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab v/Jan Jensen 
Kassereren gennemgik det revidere regnskab punkt for punkt, specielt at 
Fællesrådet fortsat får højeste kommunale tilskud på kr. 25.000 og at en 
anbringelse af rådets penge på en specialkonto havde givet kr. 2233 i rente. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Indtægter: 
Kommunalt tilskud   25.000.00 
Kontingenter    5.850.00 
Rente     2.233.70 
I alt    33.083,70 
 
Udgifter: 
Mødeudgifter   1.919,95 
Telefoni, internet   7.345,50 
Gebyrer       300,00 
Gadekær    2.322,10 
Informationsavis  12.668.53 
I alt   24.556.08 
 
Årets resultat    8.527.62 
 
Egenkapital 1/1/2009 60.762.68 
Årets resultat    8.527.62 
Egenkapital i alt  69.290.30 
 
AD5 Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
AD6 Fastsættelse af kontingent 
Uændret kr. 150.00 
 
AD 7 Valg til forretningsudvalget 
Johannes Riis, genvalgt 
Ib Jensen, genvalgt 
Erik Steen Christensen, genvalgt 
3 personer blev opstillet til suppleantposterne, hvorfor der blev afholdt skriftlig 
afstemning: 
Berit Rousing, 1. suppleant (17 stemmer) 
Kirsten Ihler, 2. suppleant (15 stemmer) 
Inga Bjerg (6 stemmer, ikke valgt) 
 
AD8 Valg af revisorer 
Jan Søgaard, genvalgt 
John Futtrup, genvalgt 
 



AD9 Valg af revisorsuppleant 
Bodil Smidt 
 
AD10 Næste ordinære repræsentantskabsmøde 
Mandag 25. oktober 2010 
 
AD11 Eventuelt 
Det blev oplyst, at Sabro Lokalhist. Samling har fået en hjemmeside, som kan 
findes på adressen: www.sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk  
 
   

 
 
 


