
Referat af bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 25. marts  2021 kl. 20.00

Onlinemøde på Meet. Deltagere: Ove, Else, Karen og Bjarne. Afbud fra Jesper.

Alberte Krog og Paula Bak-Bendtsen fra 1g på Egå Gymnasium inviteret til at deltage i

behandlingen af pkt. 3. Afbud fra Alberte.

1. Valg af referent: Bjarne

2. Godkendelse af dagsorden og referat af mødet d. 12. januar: Dagsorden godkendt.

Referat godkendt pr. mail med tilføjelse af kommentarer via mail.

3. Ungeråd: Alberte Krog og Paula Bak-Bendtsen (evt. andre) er inviteret til at deltage i de

første 10-15 min. af mødet om et nyt forsøg med at etablere et ungeråd i Hjortshøj: Vi

forklarende kort, hvad vores tanker med et ungeråd er. Paula tager det med videre til de

andre, og vi tager det op på et senere møde. Else foreslog, at de evt. kan tage kontakt til

ungebyrådet, som en del af initiativet. Else og Bjarne skriver en kort beskrivelse af

projektet til de unge.

4. Planlægning af generalforsamlingen 15. april 19.30:

a. Næppe muligt at holde generalforsamlingen fysisk, som det ser ud nu, så vi

satser på enten Meet eller en anden platform. Meet, står der i indkaldelsen. Vi

lægger det ud på infoskærmen, landsbyportalen og Facebook snarest. Jesper

sender infotekst til kommunens folk, som lægger det op. Mette-Kirstine Bak laver

plakater.

b. Skal der være tilmelding? Ja, det er en god idé. Hvornår er sidste frist? Hvornår

skal det lægges ud, at det bliver virtuelt?

c. Evt. borgermøde inden selve GF? Vi har ikke hørt noget konkret fra Sine Rauff

Schultz, intet fra Stadsarkitekten. Bjarne skriver til dem begge og spørger om et

evt. oplæg helhedsplanen.

d. Forslag til dirigent og referent til generalforsamlingen? Dirigent: Lasse Smitt?

Bjarne spørger ham.

e. Oplæg? Evt. om byparkprojektet.

f. Valg til bestyrelsen? Vi holder øje med interesserede.

5. Landsbylivs generalforsamling d. 9. april - ønsker vi fortsat af udpege et medlem til

foreningens bestyrelse? Bjarne tilbyder dem at fortsætte.

6. Coops planer - noget nyt? Ikke noget nyt.

7. Helhedsplanen + Temaplan for alle boligtyper - noget nyt? Sine Rauff Schultz ringede til

Bjarne 4. marts og snakkede om udviklingen. Det afhænger af Temaplan for alle

boligtyper, som forventes sendt i høring først i april. Der kan ikke tages videre skridt før

denne plan er besluttet. Else har bedt Viggo Jonasen, EL, spørge om nyt i Byrådet, men



han er endnu ikke vendt tilbage med noget. Bjarne spørger Sine om nyt. [Mail modtaget

fra Sine Rauff Schultz med opdatering på projektet d. 26. marts 2021: Hun skriver her

bl.a., at de forventer, at Temaplanen for alle boligtyper bliver offentliggjort i starten af

april, og at de er i gang med at planlægge en opfølgende borgerworkshop om

Helhedsplanen for Hjortshøj, som de håber kan blive i midten af april.]

8. Erhvervsområder: Ove orienterer om forslaget om erhvervsområder ved motorvejen,

som gerne skal med i helhedsplanen.

9. Henvendelser siden sidst/opfølgning på de seneste:

● Henvendelse fra Marie Ambrosius ang. opkøb af huse på Gl. Kirkevej for at bygge

rækkehuse i stedet, jf. lignende fremgangsmåde andre steder i kommunen: Vi

kan næppe gøre noget ved det. Vi undersøger sagen ved kommunen. Tjekker

lokalplanen. Bjarne ringer desuden til Marie og taler med hende om det.

● Invitation til  at deltage i ny videns- og visionsgruppe: JP Aurora - “Indsigt - Udsyn

- Netværk”, https://jpaurora.dk/civilsamfund-den-frivillige-udvikling: Bjarne

kunne muligvis forestille sig at deltage. Det kan evt. være i samarbejde mellem

Multihusfonden og LF. Det koster 5000 ex moms.

10. Emner vi skal tage op hen mod kommunalvalget til efteråret: Byparken, helhedsplanen,

støj fra motorvejen, erhvervsområde, jf. artikel i Folk i Hjortshøj om aktuelle emner i LF.

11. Møder med/mails fra kommunen:

● Nyt fra fællesrådenes arbejdsgruppe: Fællesrådsseminaret er sat til d. 25. maj

17.00-21.30. Arbejdsgruppen har besluttet, at sidste år er nulstillet, så valg til

gruppen betragtes som havde det været sidste år. Næste møde i arbejdsgruppen

7. april.

● Onlinemøde om hastighedszone/bump 23. marts: Jesper, Ove og Bjarne deltog

fra LF, fra kommunen Lise Hoppe og Per Thoft Kærsgaard. Vi foreslog, at man

gentænkte særligt stykket fra Brugsen ned til Stationen, men der er ikke midler i

projektet til andre tiltag end at ændre pukkelbumpene til pudebump. Vi melder

evt. uhensigtsmæssigheder ind til kommunen snarest, fx bumpet på det sidste

stykke ned mod Stationen. Hjortshøj står ikke først på listen, så der er måske tid

til at komme ind med alternativer. Der er desuden ikke gjort noget ved bumpene

på Hundkærvej, hvilket vi også skal minde kommunen om. Jesper tager sig af at

sende evt. forslag om ændringer ind til kommunen.

12. Forsøg med infoskærme fra Oplandsudvalget, virtuelt møde 15. marts: Forsøget

fortsætter, skærmen ved Brugsen er ikke lysstærk nok, så der bliver efter sigende sat en

ny op. Forslag fra Oplandsudvalget om, at der skal følge penge med til redigering m.v.

(Gert Bjerregaard). Den lokale redaktionsgruppe er ikke kommet helt op at køre endnu.

13. Skift af bank – noget nyt?: Karen informerer om seneste nyt. Alle fra bestyrelsen skal

sende ID (sygesikring + pas/kørekort) samt fysisk underskrift. Karen vil komme forbi i

https://jpaurora.dk/civilsamfund-den-frivillige-udvikling


løbet af weekenden efter underskrift, sender sms først. Mht. overtagelse af

kassererposten er Karen også klar, når bankskiftet er gennemført.

14. Ekskursion til Spørring – noget nyt?: Ikke noget nyt. Hvilke dage passer os bedst? Fx

søndag eftermiddag.

15. Østergårdshaven: Karen og Mette-Kirstine har skrevet ansøgning til Kompan More Play

Puljen, frist 31. marts (som søges i samarbejde ml. Østergårdsgruppen,  Landsbyliv og

Landsbyforum). Østergårdsgruppen har besluttet at vente med at søge Realdanias

Underværker. Arbejdsdag planlagt d. 27. marts (max 10 pers.).

16. Dato for næste møde: Kort bestyrelsesmøde 11. april kl. 20 som forberedelse til

generalforsamlingen.

17. Evt.:


