
Referat af repræsentantskabsmøde 23. april 2018 
 
Dagsorden: 

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

a. Valg af formand (Ib Jensen er på valg) 
b. Valg af medlem (Steen Christensen og Kim Ole Larsen er på 

valg). 
c. Valg af suppleanter (Berit Rousing og Ernst Quistgård er på 

valg). 
8 Valg af 2 revisorer (Jane Søgaard og John Futtrup er på valg). 
9 Valg af revisorsuppleant (Lars Bindløv er på valg). 
10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
11 Eventuelt. 
 
AD1 Valg af dirigent. 
Niels Ravnborg blev valgt. 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 
Indkaldelse til repræsentantskabet var korrekt varslet og der var fremmødt 
17 deltagere. 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/Ib Jensen. 
Det er blevet forår med et brag kan vi vel godt sige uden at overdrive, med 
27,8 grader målt hos mig fredag den 20. april.  
Selvom temperaturen er faldet til det mere forårsagtige, grønnes og 
springer alting ud med stor hast. Både planter og dyr har travlt på denne 
årstid. Fantastisk livsbekræftende.  

 
Ny rute 26 som motorvej. 
Vi starter med ny rute 26 Viborgvej som motorvej, som jo er fast emne i 
beretningen.  
Lad mig konstatere, at der fortsat ikke er nogen penge til den og at der 
samtidigt er stærke kræfter, der arbejder for en Hærvejsmotorvej fra Viborg 
via Silkeborg/Herning til Kolding. Det kan så gøre at økonomien ved en 
motorvej på rute 26 yderligere forringes, da den del af trafikken fra Viborg-
siden, der skal mod syd, vil anvende Hærvejsmotorvejen.  
Modsat må det også erkendes at Viborgvej ikke er gearet til den nuværende 
trafik og der skal findes en løsning som går uden om Sabro, Lading, 
Fajstrup, Folby og Svendstrup, hvilket desværre har meget lange udsigter, 
medmindre det kobles sammen med Hærvejsmotorvejen. 



 
Trafiksituationen i det østlige Sabro 
Et andet fast emne i min beretning er trafikafviklingen i det østlige Sabro, 
som er meget højt på Fællesrådets dagsorden.  
Krydset Sabrovej/Viborgvej er fortsat meget problematisk både ift. ud- og 
indkørsel og med den hurtige udbygning af Langfreddal og Langfredparken 
med mere end 250 nye husstande bliver det kun værre.  
Jeg har dog set signaler om, at den nye rådmand for Teknik og Miljø vil 
hjælpe med en løsning for krydset, hvilket i praksis vil sige, at få 
Vejdirektoratet til at etablere et lyskryds. Jeg glæder mig til – og det tror 
jeg også, at alle andre gør – til at se, at også lykkes. 
 
Så er der Grønvej, som fortsat venter på sine striber for at blive til en rigtig 
2minus1 vej.  
På færdselsmødet (møde mellem politi og kommune) i januar viste det sig 
nemlig, at man ville lave nye målinger af bredden, da den ikke var bred 
nok, hvorefter man ville tage det op på et nyt færdselsmøde. Så nu venter 
vi "kun" på afgørelsen på en ny behandling på færdselsmødet.  
Uha det er tungt. 

 
Mht. 2 minus 1 vej har Kommunen i øvrigt trukket sit forslag, om at 
Astervej laves om til 2 minus 1 vej; et forslag vi var særdeles betænkelige 
ved, da vejen jo i forvejen er meget smal og har en del parkeringer i 
vejsiden.  
 
Udover ovenstående har vi en del andre ønsker til vejforbedringer.  
Som noget nyt har man fra Aarhus Kommune valgt at besøge os (tidligere 
skulle vi alle til Kalkværksvej på havnen). Vi havde vores besøg lige efter 
påske. Det var rigtigt positivt – alene fordi dialogen foregik på ligeværdige 
præmisser og var en dialog – ikke som tidligere hvor det mest var 
gennemgang af et såkaldt projektkatalog med nogle vores ønsker som 
Kommunen mente at bestemme over, inkl. hvad der var vores ønsker. 
Nu afventer vi så de mere konkrete resultater. 
 
Private fællesveje. 
Som nævnt på sidste og forrige repræsentantskabsmøde arbejdes der fra 
Aarhus Kommune på at omklassificere i alt 900 veje til private fællesveje 
frem til 2036, dvs. at beboerne selv skal forestå vedligeholdelsen. 
De første 200 vejstrækninger er offentliggjort og for vores område drejer 
det sig om Højvej, Multebærvej, Blåbærvej, Larixvej og Sabro Skovvej 
Efterfølgende er det dog sat på hold for en eller flere af de nævnte veje – i 
hvert fald Højvej - grundet en servitut, som gør at det ikke kan ske før i 
2025.  
For at vejene kan overdrages skal de være på godkendt 
vedligeholdelsesniveau. Det er fx det som er ved at ske på Larixvej ved 



omlægning af fortov, nye kantsten og ny asfalt. Man kan heldigvis ikke 
overdrage en vej med huller osv.  

 
Tryghedsnetværket 
Vi er med i Tryghedsnetværket, som er et samarbejde mellem kommune, 
politi og fællesråd. Tryghedsnetværket kan vel bedst beskrives som en slags 
”Gør-det-selv Nabohjælp”, men også deling af informationer om hyppighed 
af indbrud osv. 
Et helt konkret resultat af Tryghedsnetværket var Tryghedsmødet i Sabro 
den 27. februar med 138 deltagere. Emnerne var, hvordan man sikrer sin 
bolig bedst muligt uden at det bliver til fort, samt hvordan man optræder 
fornuftigt den digitale verden - også kendt som Internettet. En rigtig god 
aften, hvor jeg tror vi alle blev klogere 
Som medlemmer af Tryghedsnetværket har vi senest fået en indbydelse til 
en forældre it-konference lørdag den 5. maj med titlen: Digital mobning, 
hævnporno og SoMe-stjerner – og forstå dit barns digitale verden. Denne 
har vi sendt videre til jer som medlemmer af fællesrådet. 

Sti og sti-lav. 
Jeg er rigtigt glad for at fortælle at vi St. Bededag, fredag den 27. april, kl. 
11 indvier vi Mosestien efter megen trampen, kan man vel sige.  
Alt er nu klar til brug, markeringspæle er opsat med QR-koder med historie 
om steder. Plancher med stiforløb, regler for brugen osv. opsættes ved 
indgangene ved vandværket og nord for Stillingvej 26.  
Og stien langs et 200 meter hegn er klar efter beskæring og udjævning.  
Ved åbningen er der kaffe, kage, sodavand, bogstavjagt mm. Så der er 
noget for både store og små. Jeg holder også en lille åbningstale – om det 
så tiltrækker nogen eller holder nogen væk vil jeg lade være usagt. 
I har også fået indbydelse udsendt via mail i weekenden.  
Vi får også en såkaldt værktøjskasse til vedligeholdelse af stien, bestående 
af beskærersakse, grensave, buskrydder inkl. sikkerhedsudstyr m.m.  
Så drenge og piger; meld jer nu til et sti lav. Der følger legetøj med! 
 
Aktivitetskalenderen. 
Afslutningsvis skal jeg som sædvanlig slå et slag for at alle slår deres 
arrangementer op på Aktivitetskalenderen på Fællesrådet hjemmeside. Det 
sker i udstrakt grad, men vi vil meget gerne have endnu flere aktiviteter ind 
i kalenderen 
I øvrigt kan man også finde mange nyheder og anden god information på 
hjemmesiden, samt på Facebook, hvor fællesrådet også 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. 
 



Kommentarer: 
Lars Bindløv (Styregruppen) gjorde opmærksom på et rygte, at Grundfoss koncernen i 
Bjerringbro godt kunne være medspiller, underforstået at Kristian Pihl Lorentzen (V) jo 
er valgt i det område.  
Beretningen godkendt. 
 
AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab v/Jan Mulbjerg Jensen. 
Fællesrådet havde modtaget kr. 20.000 i tilskud og gik ud af året med et overskud på 
kr. 3293 og havde således en egenkapital på kr. 94267 fordelt på 2 konti, hvoraf kr. 
70.000 krævede 2 underskrifter for tilgængelighed og resterende til alm. rådighed. 
Kommentarer: 
Der blev forespurgt til om Informationsavisen er en forudsætning for tilskuddets 
størrelse, hvilket kassereren mente var en forudsætning, da Informationsavisen med 
trykning og omdeling koster ca. kr.14.500. 
Forretningsudvalget gjorde opmærksom på, at der kan søges midler til aktiviteter i 
størrelsesordenen kr. 1.000. pr. aktivitet, som tages af de årlige kontingentindbeta-
linger. 
Regnskabet godkendt. 
 
AD5 Indkomne forslag: 
Ingen. 
 
AD6 Fastsættelse af kontingent. 
Uændret kr. 150.00 pr. år pr. forening. 
 
AD7 Valg: 
a. Formand Ib Jensen genvalgt. 
b. Medl. Steen Christensen og Kim Ole Larsen genvalgt. 
c. Suppleanterne Berit Rousing og Ernst Quistgård genvalgt. 
 
AD8 Valg af 2 revisorer. 
Jane Søgaard og John Futtrup genvalgt. 
 
AD9 Balg af revisorsuppleant. 
Lars Bindløv genvalgt. 
 
AD10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
Forretningsudvalget bemyndiges til at fastsætte en dato i oktober 2018. 
 
AD10 Eventuelt. 
Lone Hansen fra Bibliotekets Venner reklamerede for udvidet bogudsalg og Eshøj 
afholder Bronzealderarrangement 9. juni 2018. 
  

 
 


