
Referat af repræsentantskabsmøde 29. oktober 2007 
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2. Optælling og godkendelse af repræsentanter 
3. Forretningsudvalgets beretning v/formand Johannes Riis 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 
6. Eventuelt 
 
 
AD1 Valg af dirigent 
Vagn Bødker blev foreslået og valgt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 
Der var fremmødt 22 personer repræsenterende 18 foreninger. 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Johannes Riis 
Restanter: 
Først vil jeg bringe en anmodning om, at medlemmerne af fællesrådet husker 
at betale deres årlige kontingent.  
Det gør jeg på baggrund af, at der her i oktober måned har været 6 restanter, 
så man næsten skulle til at sortere indbydelser fra til dette repræsentantskabs-
møde. Det er ikke sket, men kunne blive aktuelt, hvis problemet gentager sig. 
 
Infotavle ved Nørreris Voldsted 
Her i oktober måned har vi bevilget 1050 kr. til en informationsstander ved 
Nørreris Voldsted, hvorpå man kan læse om den nyskabelse, der skete i 
september måned 2004 ved Nørreris Voldsted med plantningen af den nye 
efterkommer af Niels Ebbesens Eg og opsætningen af den smukke ege-sten på 
stedet. 
 
Bibliotekspenge brugt op 
Arbejdet med at få Sabro Biblioteks økonomiske rammer forbedret med 0,6 
millioner kroner, og tildelt bygningsmæssige udvidelser fra 150 til 450 
kvadratmeter er strandet i kommunen grundet opbrugte midler. 
Men rådmand Flemming Knudsen opfordrer os til at holde dampen oppe i 
2008, hvor byrådet vil bevilge ekstra penge til kultur. 
Vi håber så, at det ikke bliver det planlagte Multimedie-hus på havnen, der 
kommer til at løbe med alle pengene. 
På baggrund af dette planlægger gruppen med Kaj Jensen, Karen Marie Lykke, 
der kæmper for at få midler til Sabro bibliotek, også at starte en venneforening 
for Sabro Bibliotek i lighed med venneforeninger for Idrætsforeninger, så der 
er flere til at kæmpe for Sabro Biblioteket fremover.  



De har også bebudet, at foreningen skal være medlem af vores fællesråd. Så 
vi må se, om vi dermed har et nyt medlem i fællesrådet næste år. 
 
Busplaner 
Den 28. september modtog jeg et kort brev fra Midttrafik, hvori de skriver:  
”Midttrafik ændrer ikke på rute 111 i efteråret 2007. Eventuelle ændringer vil 
først ske fra sommerkøreplanskiftet 2008 efter en høring. Med venlig hilsen fra 
Midttrafik”. 
 
Stibomme mod hurtige knallerter 
På sidste forretningsudvalgsmøde kom ønsket om stibomme på den øst-vest-
gående hovedsti mere på skinner. 
Vi drøftede flere modeller og bestemte os for en model med en halv meter dyb 
grøft langs dele af stien for at forhindre forbikørsel af bommene på stien. 
Samtidig bestemte vi os for, at bommene kunne udgøres af en gruppe pæle i 
stien, som en tvillingebarnevogn kan passere på skrå af stiens længderetning, 
men som kræver langsom kørsel af knallerter. 
Næstformand Gert Düring og sekretær Erik Steen Christensen har omkring 
efterårsferien besigtiget stien og markeret sig egnede steder for placeringen af 
bommene, som Erik Steen Christensen så vil forelægge formanden for Teknisk 
Udvalg, Ango Winther, med tilbud om medfinansiering fra de tilstødende 
boligforeninger. 
 
Den kommunale græsslåning 
Den har virkelig haltet i år. Efter massiv kritik holdt kommunen et 
weekendmøde om problemet i juni måned. De burde være hoppet på 
maskinerne i stedet for at holde mødet den weekend, for det drejede sig om at 
få klippet noget græs. 
På mødet blev græsslåningen igen opprioriteret visse steder, men ikke i Sabro, 
der stadig måtte nøjes med 2 årlige græsslåninger. 
Som beskrevet i vores September-Informationsavis havde kommunen 
afskrevet sig arealet nord for boldbanerne ved Sabro-Korsvejskolen. 
Midt i september måned vedkendte kommunen sig atter arealet, efter pres fra 
fællesrådet og lovede at få græsset slået.  
Ved vores sidste forretningsudvalgsmøde den 8. oktober var dele af græsset 
endnu ikke slået, muligvis fordi det alen-høje græs krævede kraftigere materiel 
i form af en grønthøster. 
Det fik os til endnu en gang at klage over græsslåningen, også ved gadekæret, 
som vi synes ser rigtig træls ud, ikke mindst set i lyset af, at fællesrådet over 
de sidste år har ofret tid og penge på at få vand i gadekæret ved hjælp af en 
pumpebrønd med dertilhørende elektrisk installations-tilslutning, samt 
oprensning af gadekæret et par gange.  
Vi har også bedt et par naboer ved gadekæret beklage sig til kommunen over 
den manglende græsslåning, idet vi har hørt, at kommunen ikke sidder disse 
klager overhørig om bl.a. ukrudtsfrø og dræbersnegle fra de forsømte 
kommunale græsarealer. 



Kommunale veje 
Ved at kontakte kommunen om afkørte reflekssøjler i midterrabatten i 
Mundelstrup her i starten af oktober måned, som Vejkontoret plejer at udbedre 
fra dag til dag, så det ud som om, at driftslederens stol var tom.  
Efter et par uger fik vi dog svar, og refleks-søjlerne kom på plads igen. 
Det viste sig, at der igen var udskiftet driftsleder for vores område. 
For at ajourføre ham og give ham noget at bestille skrev jeg følgende til ham: 
 
”Hej Thomas! 
  
Først velkommen som Driftsleder for Sabro-Fårup området. 
  
Hvis ikke Helle Svantemann har gjort dig opmærksom på manglende opgaver i 
området, vil jeg her nævne aktuelle opgaver, som jeg har skrevet med hende 
om siden sommeren: 
 
Helle Svantemann lovede i sensommeren, at man ville se på de dårlige og 
farlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Astervej til Vistoftvej i Sabro. 
Vi har ikke hørt noget siden, men håber at du kan melde om godt nyt, da 
sagen måske har ligget stille ved omrokeringen imellem dig og Helle 
Svantemann. 
  
Kvottrupvej er hullet imellem Kvottrup og broen over motorvejen, og det 
samme gælder for Gammel Viborgvej fra Mundelstrup mod Sabro. 
Disse vej-dele vil vi gerne have pålagt nyt asfalt inden frosten skader disse 
vej-dele permanent og mere kostbart for kommunen. 
  
Sluttelig skal vi klage over, at entreprenørerne, der bygger øst for Sabrovej og 
på Vistoftvej 57, har glemt at man normalt hver aften skal feje vejene for tabt 
jord, ler, sand og grus, som man normalt har gjort tidligere, og som påbydes i 
politivedtægten. Håber at du tager fat i entreprenørerne omkring det problem. 
  
Med venlig hilsen fra Fællesrådet for Sabro-Fårup. 
 
 
Møde om Planstrategi 2008 
Midt i september måned var jeg til møde om Planstrategi 2008 sammen med 
kommunens øvrige fællesråd. 
Her favoriserede kommunen atter midtbyen og sagde, at det var her i 
Vestdanmarks største By, at tingene udviklede sig fra, og at den som 
knudepunkt var lettere at trafikbetjene end andre byformer. 
Jeg stillede spørgsmål ved, om de også havde udviklet Legoklodsen, Danfoss 
termostaterne, Grundfosspumperne, B & O produkterne og Vestas-møllerne 
lige som jeg ikke blev modsagt i, at bolig, service og industri-områder langs 
motorveje måtte være nemmere at trafikbetjene parallelt på langs af 
motorvejen end et knudepunkt ved kysten. 



Der kom uventet opbakning fra fællesråd i den sydlige del af kommunen, der 
angreb kommunen voldsomt for at forsømme Viborgvej og helt at overse det 
mægtige Tilst-område og Sabro i planerne for en kommende letbane.  
Kommunen undskyldte sig med, at de gamle sporvognslinjer havde været 
bestemmende for letbanens påtænkte linjer. 
Derudover blev de voldsomme byplaner i både vores område og på havnen i 
Århus udsat for kritik. Så må vi se, om det får kommunen til at ændre i 
planerne nu efter høringsfristen den 2. november. 
 
Forundersøgelse for lokalplan 
Samtidig med udgivelsen af Planstrategi 2008 kastede kommunen allerede 
forslag ud om at starte forundersøgelse for en lokalplan for et område i 
forslaget til Planstrategi 2008, nemlig området nord for Grønvej. 
Det fik os straks til at protestere mod at fratage Sabro Rideklub dette område, 
der ligger på egnens tyndeste lerlag og derfor er særlig sårbar for 
drikkevandsforurening. 
På banen kom også Sabro Rideklubs tidligere mangeårige formand, der fik et 
møde med den juridiske planlægningschef Bjarne Knudsen. Det var netop 
Bjarne Knudsen, der bildte byrødderne ind, at de var forpligtet til at vedtage 
de store lokalplaner i fjor; at der lå byggelinjer klar til at forlægge Viborgvej; 
og at lokalplanernes overvægt at tæt-lavt byggeri passede til vores område. 
 
Sabro Rideklubs tidligere formand, der har undervist i kommunal planlægnings 
økonomi satte Bjarne Knudsen til vægs med bl.a. stagnerede salgstal for både 
lokalplanområderne øst for Sabrovej og lokalplanområdet omkring Rødtjørnvej. 
 
Bjarne Knudsen blev først sur, men tilbød derpå at forsøge at købe jord af 
Ristrup til Sabro Rideklub. Og hvis det ikke lykkes, vil han gå til Rådmand 
Thyssen for at få friholdt arealet nord for Grønvej som et grønt område for 
Sabro Rideklub. 
Det forsøg mangler vi endnu at høre resultatet af, men det foreligger måske i 
næste Informationsavis. 
 
Informationsavis 
Og jeg vil netop slutte omkring Informationsavisen ved at spørge, om nogen 
har noget imod, at vi skubber januar-udgaven af bladet til februar måned? 
 
Det gør jeg, fordi vi normalt har avisen hængende over hovedet fra Deadline-
datoen den 15. december og videre hen over jul og nytår til udgivelsen - typisk 
efter Hellig Tre Konger, i januar måned. 
 
Hvis det ikke gør den store forskel, om bladet udkommer i januar eller februar 
måned, vil vi nok foretrække at udgive den i februar måned, så den forstyrrer 
julefreden mindre. 
 



I den efterfølgende debat, gjorde John Filthut gældende, at fællesrådet ikke 
ligefrem elskede Bjarne Knudsen, men ville råde til at ordvalget i omtale og 
brevvekslinger o. lign skulle være neutral. Bjarne Knudsen var embedsmand 
og gjorde, hvad han fik løn for. 
 
Mht. knallertkørsel på stierne, spurgte enkelte repræsentanter til, om man ikke 
burde gribe til andre midler end at lave kunstige forhindringer. 
Informationsavisen burde kunne bruges til at omtale problemstillingen og få 
flere til aktivt, at arbejde for, at mindske den vilde knallertkørsel på stierne.  
 
Der blev spurgt til, hvordan tidsregler for omstigning i de gule og blå busser 
administreres. I de gule busser, skal man være ude af bussen, når det 
påstemplede sluttidspunkt er nået. I de blå busser skal påstigningen være 
foretaget inden sluttidspunktet, mente flere? I så fald, vil der ske en 
forringelse mht. den nuværende disponible tid. 
 
Forsamlingen udtrykte sin fulde støtte til bestræbelserne i bibliotekssagen. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
AD4 Indkomne forslag 
Ingen. 
 
AD5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 
14. april 2008 afholdes næste repræsentantskabsmøde. 
 
AD6 Eventuelt 
I forbindelse med Bakkegårdens overtagelse af Omsorgscenteret i 
Mundelstrup, havde man under oprydning fundet en fane med påskriften 
”Pensionistforeningen i Sabro-Fårup stiftet 10-10 1945”. I forsamlingen, var 
der stemning for, at rette henvendelse til lokalcentrets brugerråd eller til 
Lokalhistorisk Arkiv. 
 
I forbindelse med udstykningerne i Sabro Bakker, er der nu opstået en 
mulighed for alternativ stiforbindelse mellem Sabro og Mundelstrup, som 
erstatning for det livsfarlige stykke fra varmeværket til Gammel Viborgvej. 
 
Der er voldsom trafik på den smalle Grønvej. 
 
Der blev forespurgt til planerne for Rema 1000. Pt. intet nyt.  


