
Referat af bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 18. januar 2022 
 
Til stede: Karen, Else og Bjarne. Afbud fra Jorun. 
 

1. Valg af referent:  

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

•  Dagsorden godkendt, referat godkendt pr. mail. 
3. Henvendelser og møder m.v. siden sidst: 

• Opsamling på møde ang. helhedsplanen før jul: Bjarne holdt d. 13. december møde med 
Per Lüchtemeier, den nye mand på helhedsplanen, ang. genstart af processen. Vi arbejder 
videre ud fra samme linjer og bruger de mange input, der allerede er samlet ind. Vi tager 
fat i ham igen snarest, fx ved at invitere ham til et møde herude. Bjarne kontakter ham. 

• Fællesmødet mellem fællesrådene i det nord-østlige Aarhus, 15. dec.: Det nystiftede 
Skæring Fællesråd havde inviteret til møde, dels for at få input til vedtægter og det 
generelle fællesrådsarbejde, dels for at tale om sager, der går på tværs af områderne – det, 
der kom op, var bl.a. støj fra motorvejen og temaplanen. Fint møde, godt initiativ, som vi 
skal gentage. Vi samler sager sammen (cykelsti på Mejlbyvej, som også oplagt kan 
koordineres med fællesrådet i Todbjerg-Hårup-Mejlby, bedring af forhold på Skødstrupvej, 
støj fra motorvejen etc.) 

• Frøpuljen: Ansøgningsfrist 15. marts – vi poster info om tiltaget på hjemmesiden og 
Facebook, hvis nogen I byen vil søge: https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-
samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/  

• Invitation til undersøgelse om 'oplevelse af natur': Else har meldt sig til. 

• Møde med Martin Jensen og Rasmus Blicher d. 17. jan. ang. vores input ift. bl.a. 
Oplandsudvalgets besøg, anbefalinger etc. og den generelle feedback fra kommunen. De 
laver en video med kommentarer fra forskellige områder til intern brug bl.a. til Kultur og 
Borgerservices nye chef: Bjarne tog mødet med dem. 

• Jes fra bladet skrev om evt. nyt fra fællesrådet. Deadline 15. feb. Vi tager det op inden 
deadline. 

4.   

5. Trafik – noget nyt? Skal vi invitere Jonah Fox ang. trafik på Stationsvejen?  

• Ikke noget nyt. Jonah inviteres til næste møde. Vi skal desuden invitere Mobilitet til det 
udsatte møde, når vi har et oveblik over trafikale sager lige nu. 

6. Ansøgning om tilskud til fællesrådet, jf. Karens udkast 

• Udkastet gennemgået og rettet til. Karen sender det i morgen. 
7. Årsafslutning af fællesrådets regnskab 

• Karen orienterer: Det løber rundt med et lille overskud. Udlæg til strøm til juletræet, som 
Landsbyliv burde betale. Vi beder dem betale. Bladet vil gerne have flere sider – vi 
vurderer, om der er penge til det på næste møde. 

8. Emner vi skal tage op i foråret: 

• Helhedsplanen, Østergårdshaven (skal der skrives et læserbrev, der mindre politikerne om 
løfterne ifm. vælgermødet? Ja, og det kunne være til næste uges Lokalavis, i slipstrømmen 
på byrådsmødet i morgen). Andet? 

9. Nyt om byparken, herunder evt. ansøgninger til fonde (mange har frist i februar): 

• Der er ved at blive stiftet en forening. Søren Nicholson har skrevet til politikerne ang. 
løfterne om Østergårdshaven, og om ikke andre har Jakob Søgaard fra DF vendt positivt 
tilbage. Vi følger op, jf. pkt. 8. 

• Vi holder øje med fonde m.v., evt. i samarbejde med gruppen/foreningen, der arbejder 
med parken. Fx Kunsteksperimentariet, se https://xn--sprring-by-1cb.dk/ eller Nordeas Her 

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/
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bor vi-pulje, se https://stiften.dk/artikel/pengeregn-over-landsby-anders-og-magnus-
skaber-mere-friluftsliv-vest-for-aarhus  

10. Ungerådet: 

• Det er svært at løbe det i gang. Vi forsøger at få et møde med Lars Møller op at stå og 
kontakter skolebestyrelsen samt elevrådet. 

• Kunne det være en idé for arbejdet med Helhedsplanen, at de unge skal inddrages? Vi 
foreslår det til Per Lüchtemeier. Alternativt måske en sag for skolen – et projekt for de 
ældre klasser at skitsere de unges forslag til byudviklingen? 

11. Opdatering af Landsbyforums data på landsbyportalen (foto, navne på bestyrelsesmedlemmer, 
referater). Vi skal være flere, der kan tage dette arbejde. 

• Vi tager det op på næste møde, kunne det være en sag for Jorun? Og Bjarne. 
12. Dato for næste møde: 

• 2. feb. kl. 20? Sted aftales senere. 

13. Evt.:  
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