
Referat af repræsentantskabsmøde i Fællesrådet for SabroFårup 
 
Afholdt 25. oktober 2010 kl. 19:30 på lokalcenter Sabro - Sabro Kirkevej 151 
 
 
Dagsorden: 
 

1 Valg af dirigent 
 
Skovsende valgt 
 
Flemming Thisted referent 
 

2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 
 
2 deltagere fra: Sabro-Fårup beboerforening, Boligforeningen Fagbo afd. 23,, 
Grundejerforeningen Damgårdens Jorder, Brugerrådet ved Sabro lokalcenter samt 
Eshøjforeningerne. 
 
1 deltager fra: Geding beboerforening, Sabro Spejdercenter, Sabro Kunstforening, 
Boligforeningen Fagbo afd. 14, Grundejersammenslutningen Klostergårdens Jorder, 
Repræsentantskabet Grønagerparken, Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder, Sabro-
Mundelstrup Socialdemokratisk Forening, Sabro-Fårup Venstrevælgerforening, Sabro-Fårup 
Fælles Menighedsråd samt Bibliotekets Venner. 
 
I alt 21 fremmødte. 
 

3 Forretningsudvalgets beretning ved formanden 
 
Johannes Riis Aflagde følgende beretning: 
 
A: Vore puljemidler: 
 
Siden år 2000 har det været muligt for Fællesrådets medlemskreds at ansøge om pengebeløb 
til almennyttige aktiviteter fra en speciel konto i Fællesrådet. Beløbets størrelse kan max. 
udgøre 50 % af medlemskredsens kontingent pr. år. Altså ca. 3.000 kr. 
Da denne praksis ikke umiddelbart er at finde i Fællesrådets vedtægter, fremsætter vi nok et 
forslag til godkendelse senest på repræsentantskabs-mødet i april måned 2011. 
Vi påtænker at præcisere reglerne for tildeling af støtte til medlemmer med følgende tekst i 
vedtægternes § 11, Økonomi. 
Efter sætningen ”Forretningsudvalget kan søge om tilskud til kulturelle og sociale 
beboeraktiviteter” foreslår vi følgende tekst: ”Efter ansøgning fra medlems-kredsen kan 
forretningsudvalget bevilge tilskud til kulturelle og sociale beboeraktiviteter på max. 50% af 
medlemskredsens indbetalte kontingent pr. år.” 
 
B: Kommunens Puljemidler: 
 
Kommunen har svaret positivt tilbage på ansøgningen til puljemidler til et byrum i 
Mundelstrup, en sti til Bjørnkær og en lund her vest for Stillingvej. 
Man regner med at indstille ansøgningen om et byrum i Mundelstrup til bevilling til næste år. 
Ligeså med stien til Bjørnkær, hvis den kan placeres i dens oprindelige bane over marken. 
Ellers vil man gerne placere den langs et bestående hegn. 
  



Lunden vest for Stillingvej er en tung sag til en million kroner, så den placeres ved 
Naturforvaltningen med ansøgning til Aktiv Århus Puljen, der råder over 6 millioner kroner. 
En ansøgning til Aktiv Århus Puljen gør, at vi også må søge om at indbygge balance-bomme og 
lignende til en motions-rute, i dette projekt. 
 
C: Rundtur med rådmand: 
 
Rådmand Laura Hay tilbød ved et fællesråds-seminar på rådhuset den 3. marts i år at komme 
på besøg hos fællesrådene. 
Det tilbud tog vi straks imod og inviterede hende til et møde torsdag den 19. august kl. 15,00. 
Hun kom veloplagt med Michael Kirkfeldt fra Trafik og Veje. 
Fællesrådets næstformand, Ib jensen, og jeg, tog de to med ud på en køretur i området. 
Først så vi på ønsket om at forlænge Sabro Kirkevej med en sti til Bjørnkær. 
Derpå kørte vi til det farlige T-kryds Viborgvej/Sabrovej, hvor vi på et halvt minut trak en kø 
på en halv kilometer bagud mod Sabro Korsvej, da vi ventede på at kunne svinge til venstre 
ind på Sabrovej, hvilket også var meningen. 
Herfra kørte vi til Sabro Rideklub, som vi ønsker bevaret i området. 
Vi fortsatte ad Grønvej og Fårupvej til Mundelstrup, hvor vi så den tidligere JME-grund på ca. 2 
hektar, som vi mener bør udstykkes før andet udstykkes ved Mundelstrup. 
Herfra kørte vi op til en times møde i Grønnegården på Sabro-Korsvejskolen om aktuelle 
emner som veje, busplaner, lokalplaner, institutioner o.l. 
Laura Hay skulle før kl. 17 videre til møde i København. På det tidspunkt var der en svag duft 
af gylle i Sabro. Vi spurgte, om det kunne være et problem at tage gylle-duften med sig i toget 
til København. Hun svarede med et stort smil: ”Det tager københavnerne ingen skade af!” 
 
D: Dammen: 
 
Laura Hay syntes også virkelig godt om dammen i Sabro, da vi passerede den på rundturen 
med hende. 
Dammen har også i år vist sig fra dens bedste side. 
Den har holdt sig ren efter Steens initiativ til oprensningen i fjor. 
Pumpen har med den jævne fordeling af regn hen over sommeren holdt gadekæret godt fyldt 
op med vand hele tiden.  
Og så er kommunen blevet flittigere til at slå græsset igen.  
Muligvis fordi vi plantede krokus ved gadekæret for to år siden.  
Kommunen sætter nemlig grønne områder med blomster højere på vedligeholdelses-listen, 
end områder, der bare er grønne. 
Men Galten Elværk har dog plantet et minus ved gadekæret i form af et teknikskab til fibernet 
lige foran gadekæret. 
 
E:  Lufthavn: 
 
Der har været tanker fremme om en City Lufthavn på Østhavnen i Århus. 
Vi har diskuteret disse tanker - ud fra den tidligere generelle 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 nyere model med en City Lufthavn. 
Men vi er vågne overfor, at man bruger City Luftshavns modellen som et springbræt til endnu 
engang at forsøge at få en storlufthavn i nærmeste opland ved Århus. 
Da den i september måned blev foreslået placeret ved bl.a. Galten til små fly, voksede flyene 
på een dag i medierne til at kunne rumme 50 passagerer. 
 
F: Tekniske møder: 
 
Vores næstformand, Ib Jensen, har været til 2 møde med kommunen. 



Først på Bautavej den 5. oktober, hvor kommunen berettede om Planstrategi 2010, 
Cykelhandlingsplan og Friluftsplaner. 
Derefter den 14. oktober på kommunens vejkontor på Grøndalsvej i Viby. 
Her fik Ib skubbet et par ønsker godt frem. 
Dels en byportshelle på Stillingvej her nord for Sabro Kirkevej, og dels en sti fra Sabro Kirke til 
og med den eneste skov, vi har nær Sabro, som Ib viste på mødet, nemlig Grusbjerg Skov. 
Et lyskryds mere på Viborgvej ved Sabrovej, og flere fartdæmpere på Gammel Viborgvej, 
afventer udviklingen af den nye rute 26 mellem Viborg og Århus. 
 
 
G: Ny Rute 26: 
 
Tirsdag den 17. august sendte Vejdirektoratet i København os et link til resultaterne af 
økonomiundersøgelsen for en udbygning af Rute 26, Viborgvej, fra Mundelstrup til Viborg. 
Undersøgelsen har arbejdet med 4 linjeføringer, hvoraf de to ligger i vores område som linje-
føringer henholdsvis nord og syd om Lading Sø. 
 
I undersøgelsen har Vejdirektoratet flyttet vejen længere sydpå end i det tidligere snart 40 
årige forslag fra starten af 70-erne, så vejen nu løber mere på sydsiden af sogneskellet mellem 
Sabro og Borum.  
Det betyder færre gener for nogle ejendomme, men flere gener for andre ejendomme på 
linjen. 
Vejdirektoratet har i starten af september måned afholdt møder med berørte ejendomme i 
Sabro og Mundelstrup området, men lod ved den lejlighed vide, at der stadig kan komme 
yderligere linje-førings-forslag, før planerne skal være på plads om et års tid. 
 
Ved første kig på planerne var vi delvist tilfredse med linjeførings-forslaget syd om Lading Sø, 
men fandt at linjen går for tæt på Borum Eshøj Huset, og har påtalt det overfor 
myndighederne. 
For alle forslagene i økonomi-undersøgelsen gælder, at de foreløbig blot ender i motorvejen 
syd for Mundelstrup. 
Herfra skal trafikken videre mod Århus. Men myndighederne ønsker ikke flere personbiler, eller 
den tunge trafik ind ad Viborgvej, og det forhold kan vi ikke se nogen klare løsninger på i de 
planer, som økonomi-undersøgelsen kommer frem med. 
 
Vejdirektoratet har planer om at holde offentlige borger-møder om rute 26 inden vinter. 
Vi har planer om at være med til disse møder, og se om Vejdirektoratet har planer for 
trafikken på strækningen mellem den jyske motorvej og Århus. 
Ellers har vi planer om at invitere dem til et nyt møde om afviklingen af trafikken mellem Den 
Jyske Motorvej og Århus. 
 
 
H: Lokalcentrets køkken lukker i mere end et halvt år: 
 
Brugerrådets formand, Birgit Lund meddelte for 3 dage siden, at Lokalcentrets køkken her skal 
lukke i mere end et halvt år fra Nytår til efter sommerferien næste år, med begrundelse i 
ombygningen i nabofløjen. 
Det kommer til at gå ud over mange ting her, lige fra den friske bespisning af de ældre her på 
centret, til kaffe og bespisning til møder og arrangementer i salen her. 
Om fællesrådet så skal følge op på sagen, med klager over lukningen, det kan vi jo så 
passende bestemme os for her i aften.  
 
Bemærkninger til beretningens indhold: 
 
A - Eshøjforeningerne overvejer at søge puljemidler til kulturelt arrangement. 



 
C -  Vigtigt, at man prøver at få at få tilsagn ud af politikkerne og embedsmændene. 
Men også vigtigt at holde kontakt og dialog så der er et forpligtende kendskab til hinanden, der 
er nyttigt, når tunge sager presser sig på. 
Affaldsproblem ved dele af stisystemet ikke taget op i denne omgang. 
 
F -  Cykelhandleplan med ”cykelmotorveje” - hurtige og sikre cykelveje – blev uddybet. 
Men ingenting på dette felt i vores område pt. 
Forskellige overvejelser områdets grønne områder.  
Diskussion omkring mulighederne i en ”Byportslignende helle” ved Stillingvej – for at sende et 
fartdæmpende signal. 
Forskellige tanker om mulige stisystemer: Kirke til Grusbjerg Skov   - sti helt ned til Risstrup 
skov – sti fra Stillingvej ned i mosen. 
Carsten Christiansen menes at have et kort over gamle stier i området – som man sikkert kan 
låne. 
 
G: Fællesrådets holdning til de 2 vejføringer vendtes. 
Eshøjforeningerne gjorde rede for, at de ikke ville tage stilling til om en linieføring nord eller 
syd om Lading sø skulle foretrækkes eller var mulig. 
Men de havde gjort Vejdirektoratet opmærksom på, at de tilsyneladende ikke havde kendskab 
til den kulturarvsbeskyttelse som  kulturarvsstyrelsen havde forsynet Eshøjområdet med. Den 
valgte hovedliniføring måtte flyttes. 
Møde med medarbejdere fra kulturarvsstyrelsen på arealet og senere møde med medarbejdere 
fra Vejdirektoratet. 
Vejdirektoratet gennemfører orienteringsmøder i Hammel, Viborg og Sabro. 
 
F -  Bred utryghed ved lukningen af køkkenet på plejehjemmet i forbindelse med det 
igangværenede byggearbejde. 
Birgit Lund havde protesteret over det. 
En underliggende plan om ikke at genåbne det mistænkes. 
Der køres hele tiden frem med centraliseringer – og det har stor værdi for beboerne, at 
aktiviteten er på selve stedet. 
 

4 Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 

5 Fastsættelse af næste ordinære repr.sk.møde 
 
Mandag d. 4 april 2011 kl. 19:30 blev fastlagt til næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
 

6 Eventuelt 
 
 
 


