
Referat af bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 24. november 2020 kl. 20.00 

 

Onlinemøde på Meet – deltagere: Nanna, Karen, Else, Ove og Bjarne. Afbud fra Jesper. 

 

1. Valg af referent: Bjarne 

2. Godkendelse af dagsorden, referat af mødet d. 7. oktober godkendt via mail: Godkendt 

3. Henvendelser siden sidst 

- Filmselskab har ringet igen, jf. mail 19.10.20: Vi er ikke interesseret. Hvis vi vil 

have sådan en film, så en lokalt produceret en af slagsen. Bjarne skriver til dem. 

- Invitation fra Jeppe Spure Nielsen, Sager der samler, til premiere på Democracy 

Drinks 3. dec. 19-21: Bjarne deltager. 

4. Møder med/mails fra kommunen: 

- Opsamling på møde med Oplandsudvalget d. 20. okt.: OK møde, fem forskellige 

emner, som vi i grupper roterede rundt og drøftede. Ikke så meget nyt. Besøget 

herude virkede derimod til at rykke noget; det skal vi udnytte.  

- Et grønnere Aarhus med mere blåt: Hvis kan deltage, så melder de sig selv til. Første 

gang 26. nov., næste gang 9. dec. 

- Mail fra Line Kofoed Bertelsen 19.11.20 ang. koncept omkring 

borgersamlinger/interesse for klima: Hvis kan deltage, så melder de sig selv til. 

- Orientering om status på anlægsprojekter fra MTM, 29.10.20: Vi kvitterer for 

modtagelsen og sender opsamling på hastighedsprojektet til dem med særligt fokus 

på forslaget om port-overkørsel v. Østergårdstoften. Bjarne skriver til dem. 

- Mail fra Jette Bøjesen ang. tilskud til fællesrådene 24.11.20: Der er frist 8. januar. 

Karen arbejder på det. 

5. Forsøg med infoskærme fra Oplandsudvalget: En skærm i Brugsen, en på skolen/biblioteket, 

en i Andelssamfundet. Bjarne sender forslagene til placering videre til kommunen, Else på 

cc. Alternative forslag: sognegården og lokalcentret. Der skal desuden nedsættes en 

redaktionsgruppe: Lasse Smitt er spurgt. Hvem ellers? Jesper vil gerne deltage, Nanna også 

klar. Evt. også nogen fra HØJ, evt. skolen. Bjarne formidler kontakt. 

6. Møde med Thomas Medom ang. lokale sager frem mod kommunalvalget 2021: Bjarne 

informerer om mødet, hvor han og Medom talte om, hvilke sager, der er vigtige for 

Hjortshøj frem mod KV21. LF spørger ud i byen engang i foråret, hvad byens borgere finder 

vigtigt at tage op i fællesrådsregi. Vi tager det op senere. 

7. Skift af bank – er vi kommet videre med dette tiltag?: Karen har talt med Kurt; vi venter, til 

Karen tager helt over på kassererposten. 

8. Ekskursion til Spørring – noget nyt?: Ikke noget nyt. 

9. Dato for næste møde: 12. januar kl. 20. Evt. online. 

10. Evt.:  

- Lokalcentrene vil komme mere i spil i fremtiden, så faciliteterne kan benyttes af 

borgerne bredt. 

- Gunnar Bøje Olesen vil tage initiativ til underskriftsindsamling mod forslaget om at 

hæve hastigheden på Djurslandsmotorvejen til 130 km/t. Vi tager det op på et andet 

møde, om vi skal anbefale at skrive under. 

- Østergårdsgruppen har haft en arbejdsdag og lavet en ny brochure. Bjarne deltager i 

møde med gruppen 17. dec. 

 

 


