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Hjortshøj Landsbyforum bestyrelsens beretning 2019-2020 
 
Foråret 2020 har ikke kun været et forsømt forår for de mange skole- og gymnasieelever, der lige 
nu gør deres eksamen færdig, men der er af gode grunde også rigtig mange andre ting, der skulle 
have fundet sted, som i foråret 2020 blev forsømt – eller i det mindste aflyst eller udsat: Skulle 
have været er dermed den dominerende grammatiske modus for starten af denne beretning, og 
dét er jo grundlæggende ikke det, en beretning skal handle om: det, der kunne have været, men 
som ikke blev til noget. Landsbyforums generalforsamling skulle have været afholdt den 22. april 
på det nye skoletorv, efter at workshoppen om kommunens helhedsplan skulle have fundet sted. 
Vi skulle have haft besøg af dele af Oplandsudvalget, som skulle have set på og diskuteret ”kultur-
/fritidstilbud og -behov i oplandsbyerne” med bl.a. Landsbyforum, og vi skulle have deltaget i et 
møde med nogle ugandiske lokalpolitikere, der skulle have besøgt Aarhus for at se eksempler på 
vores form for lokaldemokrati. Disse møder er så småt ved at være i kalenderen igen i løbet af 
efteråret. Det samme gælder forårets fællesrådsseminar på Rådhuset med alle kommunens 
fællesråd, som nu skal finde sted d. 21. oktober. Dermed er der ikke helt så meget at berette om, 
som der sædvanligvis ville have været. Og dog: 
 
Helhedsplanen har været det dominerende emne for bestyrelsens arbejde i anden halvdel af den 
forgangne periode og denne plan falder rigtig godt i tråd med vores arbejde de seneste år med at 
revidere vores lokalsamfundsbeskrivelse. Denne revision er af samme grund sat på pause indtil vi 
har dels resultatet af den udsatte workshop, dels selve helhedsplanen. Hvor 
lokalsamfundsbeskrivelserne, trods initiativets udspring fra den forrige kommuneplanchef, Niels 
Peter Mohr, mere er et uformelt idékatalog fra os lokale borgere, der skal helhedsplanen være en 
politisk vedtaget ramme om den fremtidige udvikling i lokalområdet, hvilket oplagt giver den en 
større gennemslagskraft. Det indebærer så også, at der skal indgås en masse kompromiser, og at 
alle parter ikke kan få deres vilje. Nogle af den slags kompromiser har vi i bestyrelsen allerede 
arbejdet lidt med i det forgangne år ifm. evt. alternative byggefelter i stedet for 
Østegårdsgrunden. For sådan vil i hvert fald nogle af de emner, vi kommer til at diskutere ifm. 
helhedsplanen, komme til at forløbe: Hvis ikke vi vil have dette eller hint af kommunens forslag, så 
må der findes alternativer. I nogle tilfælde da. Det kommer som udgangspunkt alt sammen til at 
foregå inden for helhedsplanens rammer. 
 
Som indledning på denne proces blev vi i slutningen af oktober 2019 kontaktet af den da 
nyudpegede projektleder på helhedsplanen for Hjortshøj, Suzanne Eben Ditlevsen fra Teknik og 
Miljø, bl.a. for at høre hvilke sager og interessenter/foreninger m.v., der er særligt relevante at 
tage op og kontakte ud fra fællesrådets perspektiv. Derpå kom Ditlevsen på besøg herude, og vi 
kørte en tur rundt i byen for at se de forskellige områder, problemfelter m.v. i virkeligheden. Hun 
har holdt møder med os og forskellige andre, og endelig er arbejdet med helhedsplanen foreløbigt 
kulmineret med et velbesøgt ”åbent bykontor” på skolen over tre dage i februar. De mange 
forslag, der kom ind her, bliver bl.a. grundlaget for den omtalte workshop, som er udsat til efter 
sommerferien. 
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Oplandsudvalget nåede vi lige at være til et første møde med, inden alting lukkede ned. Det er et 
spændende tiltag, som vi gerne deltager i. Det udsatte besøg fra dele af udvalget med fokus på 
kulturtilbuddene herude, finder sted 8. september, hvis alt går vel. 
 
Ellers har trafik, som altid, været et gennemgående emne: Harmonisering af veje, som kommunen 
så poetisk kalder dette privatiseringstiltag, har fyldt en hel del i fællesrådenes møder på tværs af 
kommunen, og vi har da også tidligere spurgt folk i Hjortshøj, om det var eller er noget, der er 
problemer/udfordringer med her i byen. Det er ikke vores opfattelse, sandsynligvis fordi de fleste 
veje her allerede er private fællesveje. I april 2017 varslede kommunen, at Svinget påtænkes 
omklassificeret til privat fællesvej i 2021, januar 2018 blev det varslet, at Løvstien og Løvagervej 
påtænkes omklassificeret i 2022 og i februar 2020 at Gammel Kirkevej og Kastrup Skovvej varsles 
omklassificeret i 2024. Man kan læse mere om det på denne side: 
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-
offentlige-veje-til-private-faellesveje/#1 
Vi har deltaget i møder om emnet og tager gerne evt. problematikker op – vi har, som det 
fremgår, sat denne sag på programmet inden generalforsamlingen, så emnet er allerede drøftet. 
 
De andre trafikale tiltag, vi har arbejdet med det seneste år, har vi ligeledes belyst inden selve 
generalforsamlingen:  

o Vejbredden på Skødstrupvej øges, men planerne om at lave en 2-1-vej er der nogle 
udfordringer med; belysning ved busstop er afvist aht. ”praktiske og sikkerhedsmæssige 
grunde”.  

o 40 km/t-zonen i Hjortshøj er vedtaget og midlerne til den bevilget, og projektet ventes 
igangsat senere på sommeren, som omtalt inden generalforsamlingen.  

o Der skulle have været anlagt fortov på Gl. Kirkevej fra Søløkken til Møllevejen, men det har 
man fornuftigt nok koblet med helhedsplanen, så der afventes, hvad der kommer til at ske 
med hele denne del af Gl. Kirkevej. 

o Belysning på Skolebroen: Endelig er der kommet et par konkrete forslag – der har åbenbart 
været en hel del udfordringer med de planer, man som udgangspunkt arbejdede med. Nu 
har vi, dels på landsbyportalen og Facebook, dels inden generalforsamlingen drøftet de to 
forslag og sender vores anbefaling til den løsning, vi i byen ønsker udført, videre til 
kommunen. 

 
Vi har derudover deltaget i møder om Temaplan om erhvervsarealer i Aarhus, som netop nu er i 
høring, frist d. 2. juli, hvilket vi er ved at skrive et svar til, og hvilket vi tænker passer ind under 
arbejdet med helhedsplanen.  
 
Vi holdt et videomøde med læge Gitte Refsgaard om hendes planer om at etablere en lægepraksis 
i Hjortshøj – hun er inviteret til at fortælle om projektet inden generalforsamlingen, så det er også 
allerede dækket. Det er lidt af en gråzone, hvorvidt vi som fællesråd kan gå ind i private initiativer 
som dette, men alene ud fra den betragtning, at det er yderst positivt, at der kommer noget mere 
liv i byen – og at en lægepraksis er noget, rigtig mange tilsyneladende har reageret positivt på – så 
mener vi fint at kunne forsvare både invitationen her i aften og vores dialog om projektet. 
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Multihuset er på vej, som I kunne se her ude på skolens gamle p-plads. Det har vi i Landsbyforum 
længe betragtet som et af de allervigtigste tiltag i og for byen, og derfor gik jeg for snart mange år 
siden med i dette arbejde, først som en slags bindeled til fællesrådet, hvis jeg husker ret, siden på 
alle mulige andre måder. Pointen er, at det er vigtigt at vi som fællesråd har kontakt til forskellige 
andre foreninger etc. om tiltag i byen, og at andre foreninger kender til fællesrådets arbejde – det 
kan være skolebestyrelsen ifm. trafik og skolevejsanalyserne eller tiltagene for at ændre 
uhensigtsmæssig adfærd blandt nogle af byens unge, som vi deltog i et videomøde om for ikke så 
længe siden. Det kan desuden tænkes sammen med vores arbejde gennem de seneste år for at 
etablere et ungeråd, dels som et tilbud til de unge om at blive hørt, dels som en introduktion til 
lokaldemokratiet i praksis. 
 
Kontakten mellem fællesrådet og byens andre foreninger m.v. kan være ganske vanskelig at 
opretholde, når vi ikke hører dem. Det er en konstant udfordring med en konstruktion som vores, 
hvor alle beboere i området automatisk er medlemmer af fællesrådet, men som dermed vel også 
kan have en noget vag følelse af tilknytning til det. Det er vel en af grundene til, at vi i 
Landsbyforums vedtægter har en passus om, at vi har en tilgængelig liste over byens foreninger 
m.v., som vi arbejder ihærdigt på at holde opdateret og bruge fx ifm. indkaldelsen til denne 
generalforsamling. Men – hvor mange modtager disse beskeder? Sender bestyrelserne dem videre 
til deres medlemmer? Jeg har vist skrevet i hver eneste af de relativt få henvendelser via denne 
liste, at vi opfordrer til, at man sender fx indkaldelsen til generalforsamlingen videre til 
medlemmerne. Måske er det på tide at revidere denne del af vedtægterne, dels da der er nogle 
problemer ifm. GDPR og kravet i vedtægterne om at denne liste skal være tilgængelig, dels da det 
er et ret stort arbejde at holde den opdateret. Det kan den kommende bestyrelse overveje. 
 
Der har været nogle artikler i Lokalavisen den seneste tid, som påpeger nogle problematiske tal for 
”antal indbyggere per normeret idrætshal”, som af gode grunde er helt håbløse her i Hjortshøj – 
dét retter multihuset op på – og en høj grad af utilfredshed med tilbuddene fra kommunen fra folk 
her i området. Det sidste kan skyldes det første, oplagt nok, men ellers er det nu ikke mit indtryk, 
at fok er vildt utilfredse med at bo her i Hjortshøj eller oplever det som en fjern udkant af Aarhus 
Kommune, hvad jeg da også forsøgte at sige til journalisten fra Lokalavisen.  
 
Og endelig kort om bestyrelsens sammensætning: Nanna Schneidermann er kommet til i årets løb, 
som en af de suppleanter, der ikke kunne findes på sidste års generalforsamling. Hun har på det 
seneste overtaget den digitale side af bestyrelsens arbejde, så der forhåbentlig nu sker lidt mere 
på den front. Vi vil meget gerne fremme åbenheden om, hvad vi arbejder med, og dér er denne 
del af arbejdet rigtig vigtig. Karen Woer er ved at overtage kassererposten, så Kurt Elmstrøm ikke 
behøver tage den opgave mere. 


