
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 19. august 2021 
  
Til stede: Karen, Else, Jesper, Bjarne og Ina. 
  
1. Valg af referent:  

• Bjarne 
2. Godkendelse af dagsorden:  

• Godkendt 
3. Henvendelser og møder siden sidst:  

• Mail fra Anne Marie Kjeldsen ang. ansøgning til kommunens blomsterfrøpulje, frist 
1. sept., jf. https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-
miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/ 

o Bjarne har svaret Anne Marie, at vi gerne sender en evt. ansøgning ind, men 
at vi ikke har mulighed for at skrive den eller stå for det praktiske arbejde. 
Else svarer på hendes anden mail og sender hende kontaktoplysningerne til 
formand for Grundejerforeningen Viruphøj, Kasper Kornerup Thygesen, som 
hun kan høre, om de er interesseret i forslaget (forudsat at det er deres 
grundejerforening, der ejer græsarealet langs Virupvej fra Bækvangen til 
Brugsen). 

• Indmeldelse i og møde hos Med hjerte for Aarhus, 18. aug. 
o Vi har meldt os ind i netværket, jf. netværkets formål, som vi mener flugter 

perfekt med Landsbyforums formål og arbejde, se 
http://sagerdersamler.dk/med-hjerte-for-aarhus/: 
MED HJERTE FOR AARHUS er et netværkssamarbejde omkring disse mål i 

▪ byudviklingen: 
▪ At Aarhus bevarer sine historiske kulturmiljøer. 
▪ At Aarhus bevarer og fremmer nye grønne åndehuller. 
▪ At styrke beboerdemokrati, indflydelse og involvering i forhold til 

lokalplaner. 
▪ At kvalificere dialogen med Aarhus byråd. 
▪ At byudviklingen i Aarhus sker under hensyntagen til 

sammenhængende bymiljøer, bæredygtighed, klimaaftryk og energi. 
o Bjarne skulle have været til møde med netværket d. 18. august, men nåede 

det desværre ikke. Han videresender div. mails fra netværket til bestyrelsen. 
• Mail til kommunen med forslag om/ansøgning til støtte til foreningsudvikler eller -

koordinator i Hjortshøj, sendt til Jette Bøjesen 9. juni 
o Der er kommet et par svar, uden løfter om midler. Vi følger op på det ved 

lejlighed. 
4. Planer for efteråret:  

• Møde med byens foreninger. Vi skal finde en dato. Peter Thyssen har sagt ja til at 
holde oplæg. Andre forslag? Emner og rammer for mødet? 

o Forslag til dato: 25. okt. kl. 19-21 i Kultursalen i Viruphuset. Bjarne skriver til 
Thyssen og spørger til hans forslag til vinkel samt om han kan den dag. 
Desuden spørger han Thomas Medom og Liv Gro Jensen, om de kan 
komme. Forslag til emner: fællesrådets rolle i det lokale demokrati, lokale 
sager, vi skal tage os af og spørgsmålet: Hvordan skal fremtidens Hjortshøj 
se ud? Vi tænker videre over det. 

• Revision af lokalsamfundsbeskrivelsen 
o Bjarne har skrevet til Jette Bøjesen for at høre, om det er planen, at 

lokalsamfundsbeskrivelserne skal revideres ifm. revisionen af 
kommuneplanen. Det er det ikke, så vi udskyder revisionen foreløbigt. 
Bjarne tjekker ifm. næste uges møde i fællesrådenes arbejdsgruppe. Karen 
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og Jesper nævner, at dette emne var oppe ifm. onlinemødet med 
Oplandsudvalget, så der er noget på bedding. 

• Vælgermøde 8. november kl. 19-21 

o Tekst sendt til Folk i Hjortshøj: 
Som vanligt arrangerer Landsbyforum et vælgermøde i anledning af 
kommunalvalget. Valget finder sted d. 16. november og vælgermødet i Hjortshøj 
godt en uge inden, mandag d. 8. november kl. 19-21, forhåbentlig i Kultursalen i 
Viruphuset. Vi har i skrivende stund fået tilsagn fra Michael Krogh Hansen 
(Socialdemokratiet), Mette Skautrup (Det Konservative Folkeparti), Thomas Medom 
(SF), Jacob Søgaard Clausen (DF) og Laura Bryhl (Enhedslisten). Derudover har vi 
inviteret Rabih Azad-Ahmad (De Radikale) og Christian Budde (Venstre), men endnu 
ikke fået svar fra dem, og vi inviterer muligvis andre opstillede. Følg med på 
hjortshoj.dk for endeligt program og evt. andet sted – og send gerne bestyrelsen 
forslag til emner, der skal drøftes på aftenen. 

o Bjarne rykker for svar hos Venstre og Radikale og sender invitationen til 
Laura Bryhl, som Else har inviteret.  

o Rammen for mødet: Vi starter med fem hurtige spørgsmål til politikerne i 
panelet, derpå ud til borde, hvor diskussionen fortsætter. Ordstyrer: evt. 
Jesper, hvis han har tid til november. Vi skal finde forslag til spørgsmål til 
næste møde. 

• Nordea-fonden: Her bor vi i 2021, ansøgningsfrist 23. sept., jf. 
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-bor-vi-puljen 

o Karen kigger på det, fx ift. byparken. Kontakt evt. Lene Juul Langballe, som 
muligvis søger for HØJ. 

5. Kommende møder med kommunen: 
• Udsat møde med Simon Wind ang. trafik i Hjortshøj. Forslag til dato? 

o Jesper tager kontakt kommunen og sender forslag til datoer til bestyrelsen. 
Gerne først til september. 

• Debatsalon om den kommende Politik for Arkitektur og Bykvalitet: 
”Lokalområdernes unikke kvaliteter og muligheder” torsdag d. 2. september, kl. 
15.30-17.30. Hvem kan deltage? 

o Else deltager. Evt. forslag til diskussion, som skal sendes ind senest i dag, 
19. aug. Forslag: Østergårdshaven/byparken. 

• Fællesrådsseminar d. 14. okt. 17-21.30 
o Skriv det i kalenderen! Hvem kan deltage?  

• Møde med Teknik og Miljø 
o Dato endnu ikke meldt ud. 

6. Ungerådet:  
•  Else har d.d. skrevet til Turi for at sætte gang i arbejdet igen. Bjarne har talt med 

Lars Møller, som vi er meget velkomne til at kontakte for et møde. Else giver Bjarne 
besked, når Turi har svaret, og derpå finder vi en dato for et møde. 

7. Høringssvar til forslag til temaplan Arealer til alle boligtyper, frist 31. aug., jf. rundsendt udkast 
•  Vi arbejder videre på den. Bjarne sender endeligt udkast rundt til bestyrelsen i god 

tid inden fristens udløb. 
8. Høringssvar: Hvordan kan vi forbedre det lokale demokrati?, frist 10. sept.:  

• Vi skriver et svar til høringen, fx med udgangspunkt temaplanen ovenfor (som det 
dårlige eksempel). Elses læserbrev i Stiften, 17. april, kan også bruges som 
udgangspunkt. 

9. Tekst til Folk i Hjortshøj om fællesrådets arbejde p.t. (jf. udkast) 
• Udkastet ok, det kan evt. tilføjes noget om høring om det lokale demokrati. Bjarne 

gør den færdig i aften eller senest i morgen.  
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Nyt fra Landsbyforum 

Landsbyforum har i slutningen af august, som mange andre Hjortshøjborgere, 
indsendt et høringssvar til det meget omtalte temaplanforslag for Arealer til alle 
boligtyper. Grundlæggende findes fællesrådets holdning til forslaget allerede i vores 
lokalsamfundsbeskrivelse, som vi gerne havde set afspejlet i forslaget på forhånd, 
se http://hjortshoj.dk/lokalsamfundsbeskrivelse/ Det er åbenbart naivt at tro, at 
politikerne på rådhuset ligefrem lytter til borgernes ønsker og forslag i den slags 
dokumenter, som de ellers selv har bedt os skrive.  
  

I lokalsamfundsbeskrivelsen peger vi dels på, at landbrugsarealet, som 
Andelssamfundet forpagter, sammen med Østergårdshaven og byparken er af stor 
værdi for Hjortshøj og derfor bør bevares som rekreative områder, dels at vi i første 
række anbefaler, at der bygges langs Letbanen i Lisbjerg og Nye, og hvis der skal 
bygges her i Hjortshøj, så på arealet øst for Mejlbyvej ned mod motorvejen. Dette 
område giver nem adgang til vejnettet uden at belaste de smalle veje inde i 
Hjortshøj samt nem adgang for gående og cyklister til stationen og skolen. Det vil 
endvidere styrke byens infrastruktur med en forbindelsesvej fra Mejlbyvej til Virup 
Skovvej, hvorimod et omfangsrigt byggeri på Gl. Kirkevej vil medføre store trafikale 
problemer, som temaplanforslaget da også selv nævner. Vi håber endvidere, at den 
afsporing af processen med helhedsplanen for Hjortshøj, som temaplanforslaget 
må siges at have udgjort, nu er overstået, og at helhedsplanen endelig kan skrives 
færdig – i vores øjne ud fra de nævnte linjer. 
  

Derudover skal vi i efteråret arbejde en hel del med lokaldemokratiet, både for og 
med de unge i det ungeråd, vi gennem nogen tid har arbejdet på at etablere; i form 
af et møde med byens foreninger om fællesrådets rolle og vigtige lokale sager p.t.; i 
form at det vælgermøde, der omtales andetsteds i bladet, samt evt. ved at skrive 
læserbreve op til kommunalvalget i november. Der kommer mere info om disse 
tiltag på de lokale platforme. Tag fat i repræsentanterne i jeres bolig-, idræts- eller 
multiforening, hvis I ønsker at deltage i dette møde – tidligere rådmand Peter 
Thyssen har lovet at komme og holde et oplæg om lokaldemokratiet og 
fællesrådenes rolle i det. 
  

Landsbyforum 

  
10. Opdatering af Landsbyforums data på landsbyportalen (foto, navne på bestyrelsesmedlemmer, 
referater):  

• Jesper kigger på det. 
12. Dato for næste møde:  

• 28. sept. 19.30, sted aftales senere. 
13. Evt.  
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