
Referat af repræsentantskabsmøde 24. oktober 2017 
 

Mødet var henlagt til Hytten på Damvej, som Idrætsforeningen har overtaget 
efter Spejderne i Sabro. 

Kontaktperson Lone Tholstrup fortalte om reparationen af huset og hvordan 
man forestiller sig Hytten kan bruges i fremtiden af foreninger og borgere i 

Sabro – udover Sabro IF. 
Der er plads til 50-60 personer i store sal, dog er køkkenfaciliteterne endnu 

ikke optimale. På mandage er der fitness og på tirsdage holder krolf -spillere til 

i huset. Huset kunne også rumme ungdom som udfolder sig med PC -spil eller 
filmklub. 

 
Dagsorden: 

1 Valg af dirigent. 
2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 

3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden Ib Jensen. 
4 Behandling af indkomne forslag. 

5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
6 Eventuelt. 

 
AD1 Valg af dirigent. 

Flemming Poulsen, tidl. fmd Sabro IF, blev valgt. 
 

AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 

Repræsentantskabet var korrekt indvarslet og der var 12 stemmeberettigede 
foreninger til stede. 

 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/formanden Ib Jensen. 

To nye medlemmer. 
Parcelforeningen Højagerparken 2-58 v/ Poul Sjøstedt indtræder i fællesrådet. 

Parcelforeningen Langfreddal v/ Martin Jeppesen indtræder i fællesrådet. 
Velkommen til begge foreninger og tak fordi I vil være medlem  

Fællesrådets styrke meget afhængig af så mange foreninger som overhovedet 
muligt er medlem. 

 
Ny rute 26 som motorvej 

Vi starter med ny rute 26 Viborgvej som motorvej. Lad mig blot konstatere, at 
der ikke er nogen penge til den i øjeblikket. Nu kan et øjeblik være både kort 

og langt. Dette er vist et af de lange, men nok om denne. 
 

Trafiksituationen i det østlige Sabro 
Hvis vi vender næsen hjem til det mere nærværende, er trafikafviklingen i det 

østlige Sabro fortsat meget højt på Fællesrådets dagsorden.  
Krydset Sabrovej/Viborgvej er fortsat meget problematisk både ift. ud- og 

indkørsel, og vi er i gang med at undersøge hvor mange ulykker der er sket de 



seneste 2 år. Nogle beboere har via Facebook meldt ind med deres egne 
oplevelser, dvs. hvor de har været impliceret. Det var så den nemme del. Tager 

man kontakt til myndighederne er det straks tungere. Kommunen ville gerne 
hjælpe - indtil de fandt ud af at Viborgvej er en statsvej, hvilket de åbenbart 

ikke vidste!  
Så skrev vi en mail til Østjyllands politi lydende: ”Kan I hjælpe mig med 

registrerede ulykker/uheld i krydset Viborgvej - Sabrovej på rute 26 ved 
Sabro?”  

I embedsmandsverdenen bliver det til en anmodning om aktindsigt, hvilket er 

en ganske alvorlig sag, så der sættes en juridisk assistent og en senioranklager 
på opgaven med at besvare min nok lidt naive henvendelse. 

Afgørelsen, som det hedder på embedsmandssprog, bliver da også til: ”I den 
anledning skal jeg meddele, at jeg ikke har fundet grundlag for at 

imødekomme Deres anmodning.” 
 

Afslaget begrundes med: 
”I Deres anmodning om aktindsigt fremgår det ikke specifikt nok, hvilke sager 

eller dokumenter De ønsker at blive gjort bekendt med. Jeg kan således ikke 
identificere de ønskede sager på baggrund af de få oplysninger, De har angivet 

i Deres anmodning om aktindsigt. Yderligere har de ikke begrundet Deres 
anmodning om aktindsigt, hvorfor jeg ikke finder, at Deres anmodning er 

rimeligt begrundet.” 
Senere har jeg fundet ud af at et vejkryds skal identificeres med en adresse.  

Jeg er så senere blevet meget dygtigere til at spørge rigtigt; så rigtigt at en 

politimand ringede til mig en søndag eftermiddag og ville afklare hvad jeg 
ønskede at vide. Det fandt ham og jeg hurtigt ud af og 2 dage efter lå svaret i 

min e-Boks.  
Sådan kan det også gøres – let og hurtigt 

Politiet havde i øvrigt kun registreret 3 uheld i perioden, men så længe kun er 
bøjet blik og blå mærker er de sjældent indblandet, og har derfor heller ikke 

noget registreret 
Nu skal vi så i gang med Vejdirektoratet, for at få afklaret hvad de har 

registreret, så vi får at se hvordan det går. På forhånd ved vi at de ikke mener 
der er problemer som vi skal nok ikke have de store forventninger til deres 

hjælp 
Jeg skulle måske lige sige at årsagen til at vi forsøger at få hold på antallet af 

ulykker er, at vi er nødt til at kunne dokumentere for at få ørenlyd.  
 

Så er der Grønvej, som er ved at blive ombygget og blot mangler sine striber 

for at blive helt færdig.  
Mandag eftermiddag forhørte jeg mig så til striberne og nu viser det sig, at der 

skal laves trafiktælling og efterfølgende skal det på færdselsmøde i januar for 
det kan besluttes om der overhovedet kan laves til 2 minus 1 vej. Den lader vi 

så lige stå 
 



Mht. 2 minus 1 vej har Kommunen nu fremlagt et forslag, om at Astervej laves 
om til 2 minus 1 vej; et forslag vi er noget lunkne overfor, da vejen jo i 

forvejen er meget smal og har en del parkeringer i vejsiden 

 
Lukning af Sabro Skovvej? 
Denne er stadigt varm, da en del beboere ønsker at den lukkes, hvor der er 

overgang mellem asfalt og grusvejen. Dem som bor på grusvejs -delen har 
således samlet underskrifter ind for deres del af vejen, mens vi ikke kender 

holdningen hos beboerne på den asfalterede del af vejen. Der er også en del 
uklarhed omkring, hvad kommunen har lovet og sagt ifm. vendeplads til 

skraldebil, så det kan nemt blive en historie vi også hører om på forårets 
repræsentantskabsmøde. 

 
Private fælles veje 
Som nævnt på sidste repræsentantskabsmøde arbejdes der fra kommunalt 

hold med at omklassificere veje til private fælles veje, dvs. at beboerne selv 

skal forestå vedligeholdelsen. Det drejer sig om omklassificering af ca. 900 
vejstrækninger i Aarhus Kommune over de kommende 20 år. 

De første 100 vejstrækninger er offentliggjort og for vores område drejer det 
sig om Højvej, Multebærvej, Blåbærvej, Larixvej og Sabro Skovvej 

 
Processen med omklassificering er nøje beskrevet i Vejloven. 

Fra det offentliggøres, at en vej påtænkes omklassificeret skal der gå 4 år, til 
Byrådet kan træffe beslutning om at overdrage vejen. 

Inden beslutningen kan træffes skal der udarbejdes foreløbige 
tilstandsrapporter, som skal i partshøring i mindst 8 uger hos de berørte 

grundejere sammen med beslutningen om at omklassificere vejen. 
Vi følger det tæt, og det er jeg sikker på, at berørte grundejere også gør, da 

det absolut ikke er uproblematisk for hverken økonomi eller naboskab. 
 

Tryghedsnetværket 
Arbejdet i Tryghedsnetværket som vi omtalte ved forårets repræsentantskabsmøde, 
forsætter og vi håber næste kommende møde den 7. november at få konkretiseret 
hvordan samarbejdet mellem kommune, politi og fællesråd skal foregå fremadrettet. 
Tryghedsnetvæket kan vel bedst beskrives som en slags ”Gør-det-selv Nabohjælp” 
Som mange sikker husker har der siden efterår 2016, været talt om et borgermøde ifm. at 
der har været en del indbrud i vores område og vi har arbejdet ihærdigt på at få et sådant 
etableret, men er desværre stødt ind i, at politiet p.t. ikke vil bruge tid på den slags. De har 
ikke ressourcer til det, lyder det.  
Det håber vi bl.a., at samarbejdsaftalen i Tryghedsnetværket kan være med til at løse op 
for, så måske med et års forsinkelse lykkes det. 

 
Sti og sti-lav 

Anlæggelsen af Mosestien skrider langsom fremad. Vi har nu fået 
markeringspæle fra Kommunen, som vi skal have gravet/boret ned de steder, 

hvor stien drejer, så man let kan følge stiens forløb. Der er tale om i alt 15 



pæle, så det virker overkommeligt med de rette redskaber. Ud over pile 
arbejder vi også på påsætning af QR-koder på markeringspælene, som kan 

bruges til at få oplysninger om det sted på stien, hvor man befinder sig. 
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! 

 
 

 
Gadekæret 

Føljetonen om gadekærets oprensning– eller rettere mangel på samme – i 
2016 har nu fået en foreløbig ende, da der i starten af oktober var et hold fra 

kommunen ude og rense en del af den krebseklo op, som havde næsten 
fuldstændigt indtaget gadekæret grundet manglende oprensning i 2016. Inden 

oprensningen havde vores gadekærsinspektør Bent Rasmussen sikret, at de 
sten som med tiden var blevet skubbet ud i gadekæret atter kom på plads, så 

gadekæret nu igen er omkranset af kampesten. 

Så nu håber vi, at vi i 2018 igen har et fungerende gadekær MED springvand 
omkranset af de 2.000 pinseliljer, så vi satte i 2016. 

 
Nyt Logo 

Som I måske husker udskrev vi i juni en konkurrence om forslag til nyt logo. Vi 

fik to forslag som vi har kigget interesseret på, men også måtte konstatere 
ikke helt opfyldte vores ønsker til et nyt logo. Vi har derfor valgt at gå vores 

egne veje og bedt vores medlem af forretningsudvalget Kim Ole Larsen 
arbejde videre med et forslag, han tidligere har fremlagt.  

Vi er nu landet på et femkløver-lignende logo, som vi synes på bedste vis 
illustrerer at Fællesrådet for Sabro-Faarup består af 5 byer omkranset af 

landområder. Logoets femkløver signalerer både samhørighed og at vi er et 
landområde med masser grønne områder bestående af både marker og skove. 

 

Vi håber at det nye logo ligesom det gamle er langtidsholdbart og holder 

mindst de 23 år det gamle logo, som vi nu siger farvel til, holdt. 
 

 



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 mange gode og berigende diskussioner. 

 
Kommentarer til beretningen. 

Der blev forespurgt om forretningsudvalget havde vurderet muligheder for 
oprettelse af ”Natteravne” i Sabro samt en ekstra chikane på Vistoftvej. 

 
Formandens beretning blev godkendt. 

 
AD4 Indkomne forslag. 

Ingen. 

 
AD5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

Det overlades forretningsudvalget at fastlægge dato i april 2018. 
 

AD6 Eventuelt. 
01.11 kl. 19 afholder Eshøjhusets Venner et arrangement på skolen om olie, 

eddike og sennep v/Lone Hindø. 
 

12.11 kl. 13.30 er der politisk duel mellem borgmesterkandidaterne Simsek og 
Bundsgaard på Sabro Lokalcenter. 

 
13.11 afholder Bibliotekets Venner ”Skumringstime” med oplæsning. 

 
21.12 sparkes solen i gang på Eshøj. 

 

 
  
 

 


