
Referat af bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 29. september 2021 
 
Til stede: Else, Karen og Bjarne. Afbud fra Jesper og Ina. Jorun Clasen Lobach har tilbud at deltage i 
bestyrelsesarbejdet og var med for første gang. Vedtægternes §7 giver mulighed for, at ”[d]er kan tilknyttes 
aktive personer til projektarbejde og andet bestyrelsesarbejde uden at disse er valgt til bestyrelsen.”  
 

1. Valg af referent:  

• Bjarne 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde:  

• Dagsorden godkendt, referatet godkendt. 
3. Henvendelser og møder m.v. siden sidst: 

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

o Else deltog i mødet: Stadsarkitekten holdt en flot og visionær tale, Simsek introducerede og 
nævnte her byudviklingsgrupper/lokalgrupper (som nævnes i artiklen i Stiften d. 28. sept. 
2021, hvor hans forslag præsenteres), men det lød lidt som de samme gamle sange, vi har 
hørt før.  

• Opsamling på mødet med Jacob Bundsgaard, 9. sept.: 
o Fint møde. Borgmesterens eget fokus, som vi havde modtaget på forhånd: fremtidens 

boformer, kan vi fint se Hjortshøj tage del i. 
o Vi skal holde ham/Byrådet op på de ting, vi derudover talte om: 1) Byparken skal bevares 

som lokalt mødested, 2) Vi ønsker ikke udstykning på de områder, AiH forpagter og 
omkring Gl. Kirkevej, 3) Vi ønsker ikke, at Hjortshøj bliver større, end at byens børn kan 
være på skolen, og at vejene kan klare trafikken. Derudover nævnte vi, at Letbanen ofte er 
forsinket/aflyses, og at der ikke er ordentlig busdækning, hvilket får folk over i biler. 
Desværre. Og vi fortalte om vores arbejde med ungerådet, som han var meget interesseret 
i. Desuden havde Tine Holm Mathiesen, Sektionsleder Innovation og Medborgerskab, som 
havde arrangeret og deltog i mødet, nogle gode råd til dette arbejde, så vi skal kontakte 
hende desangående. 

o Bundsgaard ville tage punktet om Letbanen med videre, og han virkede til at være positivt 
indstillet over for de andre emner. Else foreslår, at vi sender et forslag til alle partierne, om 
at temaplanens områder i Hjortshøj tages ud af planen, og at helhedsplanen i stedet laves 
færdig (som Bundsgaard nævnte som en mulighed). 

o Vi tager dette møde/emnerne fra det op på det kommende møde med byens foreninger. 
• Opsamling på høringerne om/høringssvarene til temaplanen for alle boligtyper og lokalt 

demokrati: 
o Vi sendte vores svar ind, og der kom rigtig mange svar dels om Hjortshøj, dels om 

Skødstrup. Vi kigger nærmere på de forskellige høringssvar, som bl.a. kan bruges ifm. den 
kommende revision af lokalsamfundsbeskrivelsen. 

• Henvendelse fra Dorthe Borgkvist ang. ”Pkt. 16 Plan for almene boliger - føler I jer hørt?”, 
27. sept. 2021: 

o Vi skriver et kort svar (Bjarne). Vi har ikke hørt om planen. 
4. Planer for efteråret:  

• Møde med byens foreninger d. 25. okt. Peter Thyssen har sagt ja til at holde oplæg. Andre 
forslag? Emner og rammer for mødet? Evt. en drøftelse af byens udvikling med fokus på 
trafik (fx med udgangspunkt i Christian Boels opslag på FB forleden, se nedenfor) 

o Bjarne skriver et oplæg til indkaldelse. Fokus: Hvordan får du mere indflydelse? Skal vi 
invitere andre? Fx Stadsarkitekten? Nogen, der ved noget konkret om temaplanen? Noget 
om Stadsarkitektens rolle i byudviklingen, og hendes visioner for fremtidens Aarhus med 



særligt fokus på Hjortshøj? Fx a la det hun talte om på Debatsalonen d. 2. sept. Bjarne 
skriver til hende. Evt. også Christian Boel, jf. opslag på Facebook nedenfor, så vi kan drøfte 
trafik. 

o Lokale: Både Kultursalen i Viruphuset og Skoletorvet er booket. 
• Vælgermøde 8. november kl. 19-21: 
o Alle de inviterede har sagt ja.  
o Hvilken ramme? Tre spørgsmål til politikerne, som vi sender dem på forhånd (fx med input 

fra mødet d. 25. okt.) 
o Jesper kan desværre ikke være moderator – hvem kan det ellers være? Henrik Woer?  
• Nordea-fonden: Her bor vi i 2021: 
o Vi har ikke søgt. Der er frist hvert halve år. Karen har undersøgt andre fonde, som vi kan 

arbejde videre med. 
5. Kommende møder med kommunen: 

• Udsat møde med Simon Wind ang. trafik i Hjortshøj. Forslag til dato? 
o Jesper har været i kontakt med Simon Wind, som har sendt datoforslag på doodle. 12. eller 

23. nov. er bedst. Vi afventer tilbagemelding. Skriv jeres bud på doodlen! 
• Fællesrådsseminar d. 14. okt. 17-21.30: 
o Vi kan tilmelde fire. Hvem kan deltage? Karen, Else kan evt., Jorun vil også gerne deltage, 

hvis der er plads. Vi melder os selv til. Bjarne melder Jorun til. 
• Møde med Teknik og Miljø 
o Ingen dato meldt ud endnu. 

6. Ungerådet:  

• Bjarne har skrevet til Lars Møller, som ikke kunne i aften. Hen vender forhåbentlig 
tilbage med forslag til datoer. 

• Else har ikke fået fat i Turi, men arbejder videre på det. 
7. Opdatering af Landsbyforums data på landsbyportalen (foto, navne på bestyrelsesmedlemmer, 
referater): 

• Ikke noget nyt. 
8. Årsmøde - nu må det virkelig snart være på tide, at vi holder sådan et socialt arrangement igen! 

• Forslag til dato? 2. dec.? Alternativt 25. nov. Sted? Viruphuset? Bjarne skriver til bladets 
redaktion. 

9. Dato for næste møde:  

• Ifm. mødet med byens foreninger d. 25. okt. kl. 18? Alternativt aftales anden dato. 
10. Evt.:  

• Vi skriver læserbrev som et åbent brev til Simsek om Østergårdsparken med 
udgangspunkt i artiklen i Stiften d. 28. sept., se https://stiften.dk/artikel/der-skal-mere-
gang-i-de-mindre-byer-r%C3%A5dmand-vil-have-endnu-mere-byliv-i-oplandsbyerne  
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