
Referat af den ordinære generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum torsdag d. 21. 
april 2022 kl. 19.30 i Sognegården 
 
Referent: Jorun Clasen Lobach 
 
De fremmødte blev budt velkommen af formanden for Landsbyforum, Bjarne Bendtsen, hvorefter 
mødet fortsatte ifølge dagsordenen.  
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen samt forslag fra Gunnar Boye 
Olesen om, at bestyrelsen skal arbejde for lavere hastighed på motorvejen og bedre cykelsti på 
Mejlbyvej mod Aarhus.  
6. Valg 
7. Eventuelt 
 
Ad 1. Lasse Smitt blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt.  
 
Ad 2. Jorun Clasen Lobach blev valgt til referent. 
 
Ad 3. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev taget godt imod af forsamlingen. En 
af deltagerne ønskede at vide lidt mere om, hvilke planer bestyrelsen havde for det kommende år. 
Formanden fortalte, at helhedsplanen utvivlsomt bliver et af de vigtigste punkter, og at det i den 
forbindelse kunne blive aktuelt at ajourføre vores lokalsamfundsbeskrivelse. Derudover har 
arbejdet med ungerådet stadig en høj prioritering. 
Beretningen er vedhæftet referatet. 
 
Ad. 4. Formanden fremlagde årsregnskabet, som blev enstemmigt vedtaget. En af deltagerne 
gjorde opmærksom på, at prisen for at få trykt bladet Folk i Hjortshøj kommer til at stige med et 
klækkeligt beløb. Bestyrelsen bedes tage stilling til problematikken i sin planlægning. 
 
Ad 5.  
Bestyrelsen fremlagde et forslag om en mindre vedtægtsændring: På et møde med de nydannede 
fællesråd i Skæring og Egå drøftede man bl.a. fællesrådenes grænser. Ifølge vores vedtægter (§ 4) 
repræsenterer Landsbyforum borgerne i Hjortshøj sogn / Virupskolens skoledistrikt. Virupskolens 
skoledistrikt er imidlertid større end sognet og rummer p.t. bl.a. Skæring nord for Grenåvej, som 
mere naturligt burde høre under det nye fællesråd i Skæring. 
Bestyrelsen foreslog derfor at fjerne ordene Virupskolens skoledistrikt fra vedtægterne.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 



 
Gunnar Boye Olesen fremlagde sit forslag om grønnere transport ved Hjortshøj, som faldt i flere 
dele: 
 
Første del bestod i en opfordring til Landsbyforum om at gå imod den højere hastighed på 
Djurslandsmotorvejen for at begrænse larm og forurening. 
Forslaget blev enstemmigt bakket op af forsamlingen. Mange følte sig generet af støjen, og flere 
ytrede bekymring for den stigende forurening. Enkelte kunne huske, at der i forbindelse med 
anlæggelsen af motorvejen blev foretaget en vurdering af støj- og forureningsgener, men da 
arbejdet dengang lå under amtet, er det vanskeligt at finde frem til materialet. Måske kunne disse 
gamle sammen med evt. nye beregninger bakke vores sag op. 
 
Formanden kunne fortælle, at Vejdirektoratet er gjort opmærksom på problematikken, og at 
Landsbyforum vil sætte fokus på det i det nye bestyrelsesår og indlede et samarbejde med de 
andre fællesråd i området, der arbejder med samme målsætning. 
 
 
Anden del af forslaget handlede om cykelforbindelsen mellem Egå og Hjortshøj. Forslagsstilleren 
ønsker, at der arbejdes på at etablere en cykelsti mellem Egå og Egå Mølle i stedet for den 
eksisterende cykelstribe, samt at cykelruten, der i dag slutter ved Egå Kirke, bør forlænges til 
Hjortshøj Station. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Fra salen lød opfordringer til at tænke Egå Gymnasium med 
ind i argumentationen samt at samarbejde med fællesrådet i Egå. Formanden rundede af med at 
sige, at Landsbyforum er opmærksom på problematikken og gerne tager den op i det kommende 
bestyrelsesår. 
  
Ad 6. Valg 
 
Den nuværende bestyrelse består af: 
 
Bjarne Bendtsen, formand (på valg – genopstiller) 
Karen Woer (på valg – genopstiller ikke) 
Else Mikél Jensen (ikke på valg) 
Jesper Markward Olsen (ikke på valg) 
Suppleant: Ina Graneberg (på valg – genopstiller ikke) 
 
Da Karen Woer ikke genopstiller, skal der som minimum vælges ét nyt bestyrelsesmedlem. Da 
Jesper Markward Olesen imidlertid har meddelt, at han i en periode ikke har tid til 
bestyrelsesarbejdet, ville bestyrelsen hilse flere nye kræfter velkommen. 
 
Til bestyrelsen stillede op og blev valgt: Jorun Clasen Lobach. 
Bjarne Bendtsen blev genvalgt. 
Som suppleanter stillede op og blev valgt: Turi Kjestine Meyhoff og Gunnar Boye Olesen. 
 



Derudover skulle der findes to revisorer til næste års regnskab, og det blev genvalg til de 
nuværende: Per Jørgensen og Lene Drewsen. 
 
Der lød klapsalver til gamle som nye kandidater. 
 
Ad 6. Evt.  
 
Mette-Kirstine Bak gør opmærksom på, at der afholdes stiftende generalforsamling i foreningen til 
bevarelse af Østergårdsparken d. 28. april kl. 19:30-21:30 i Viruphuset. 
  



Bestyrelsens beretning ved formand Bjarne Bendtsen 

Den ordinære generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum torsdag d. 21. april 2022  

2021 var som bekendt kommunalt valgår og dermed et af de år, hvor fællesrådene og arbejdet for helt 

lokale sager i høj grad har lokalpolitikernes opmærksomhed. Borgmesteren var på besøg herude til en snak 

med bestyrelsen om forskellige aktuelle emner; et fælles inspirationsmøde, som hans sekretær omtalte 

det, med fokus på en ny boligstrategi. Vi søgte dog mere at sætte fokus på vigtigheden af lokale 

mødesteder, dvs. i Hjortshøjs tilfælde at bevare Østergårdshaven som rekreativt område. Og lige inden 

valget i november arrangerede Landsbyforum, som vi plejer, et vælgermøde, blot som to eksempler dels på 

vores tilgang til valget og forsøg på at få indflydelse her, dels på politikernes villighed til at lytte til borgerne 

op til valget.  

 

Vi havde sendt de politikere, der var inviteret til vælgermødet, tre spørgsmål eller sager, som vi brugte som 

oplæg for aftenens debat: Det første med udgangspunkt i en af Oplandsudvalgets anbefalinger: at der i 

byplanlægningen skal indtænkes steder, hvor folk kan mødes – i Hjortshøjs tilfælde særligt Viruphuset og 

igen Østergårdshaven. Det andet: at infrastrukturen skal være på plads, før kommunen lokalplanlægger nye 

områder til bebyggelse, at helhedsplaner faktisk gennemføres, når arbejdet med dem er sat i værk, og at 

fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser tages alvorligt i planlægningsarbejdet. Det tredje: hvordan 

politikerne vil arbejde for at styrke kollektiv transport og mulighederne for at cykle i vores lokalområde. Der 

var stor opbakning til vores ønsker blandt politikerne på mødet, og dét skal der stadig følges op på – det 

kan fx blive i forbindelse med et nyt tiltag fra JP Aarhus, som har inviteret fællesrådene i Aarhus Kommune 

til på skift at skrive en klumme om lokale sager. Vi er på første gang midt i maj. 

 

Kort inden vælgermødet arrangerede vi et borgermøde om det lokale demokrati, veje til indflydelse og 

vigtige sager i Hjortshøj lige nu, bl.a. for at få input til vælgermødet. På programmet var først et oplæg af 

tidligere rådmand for Radikale Venstre, Peter Thyssen, med udgangspunkt i et spændende debatindlæg om 

fællesrådenes rolle i det lokale demokrati, som Thyssen havde i Stiften. Ud over de nævnte emner for dette 

borgermøde var vores tanke med det også netop at sætte fokus på, hvad et fællesråd i det hele taget er for 

noget – for det er der øjensynlig stadig mange, selv i en ellers foreningsmæssigt aktiv by som Hjortshøj, der 

ikke er helt klar over. Og de vigtige sager var naturligvis det efterhånden noget langtrukne arbejde med 

helhedsplanen for Hjortshøj samt forslaget til en Temaplan for alle boligtyper, som var kommet på tværs af 

førstnævnte. De store områder, som forslaget udpegede i Hjortshøj, blev som bekendt taget ud af den 

endelige plan efter massive protester; det nytter at gøre indsigelse. Og arbejdet med helhedsplanen er 

endelig kommet i gang igen nu med Per Lüchtemeier ved roret. 

 

Som en positiv bivirkning af den omfattende debat om og de store protester mod dette temaplanforslag er 

der blevet dannet nye fællesråd i Skæring og Egå på vandsiden af Grenåvej – derfor bestyrelsens forslag til 

en mindre vedtægtsændring ift. formuleringen om Landsbyforums område. Vi blev midt i december 

inviteret til et fællesmøde med de nye foreninger sammen med de andre tilgrænsende fællesråd, virtuelt 

som det igen var på det tidspunkt, dels for at give de nye fællesråd input om fællesrådsarbejdet, gode råd 

til bl.a. formulering af vedtægter og en drøftelse af grænserne for fællesrådene, dels for at vende sager, der 

går på tværs af disse grænser. Et rigtig godt initiativ, som vi aftalte skal gentages løbende. Vi talte her bl.a. 

om støj fra motorvejen, som der også er problemer med bl.a. i Skødstrup, hvilket vi oplagt kan arbejde på 



at få gjort noget ved sammen med de andre involverede fællesråd. Derudover er fællesrådet nordpå i 

Todbjerg, Hårup, Mejlby genopstået; også dem har vi skrevet og talt med bl.a. om en cykelsti fra Hårup til 

Hjortshøj. 

Fællesrådsarbejdet på tværs af kommunen indebærer bl.a. det årlige seminar på Rådhuset for alle 

fællesrådene og et årligt formandsmøde. Sidstnævnte blev afholdt d. 24. marts i år, hvor særligt den 

såkaldte samarbejdsaftale mellem kommunen og fællesrådene blev diskuteret; den er ved at blive 

revideret, hvilket fællesrådenes arbejdsgruppe arbejder på pt.  

Aftalen kan, sammen med alt muligt andet materiale om fællesrådsarbejdet, findes på kommunens 

hjemmeside: https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/   

 

Vi – eller måske nærmere jeg – har desuden deltaget en smule i nogle spændende græsrodsdemokratiske 

tiltag, som nogle af de yderst aktive nye fællesråd og andre foreninger i Midtbyen har sat i søen: 

Morgenpolitik, som Paul Natorp og Kristin Birkeland står bag, hvor en gruppe demokrativenner, som de 

kalder sig, mødes tirsdage inden byrådsmøderne og tager fat på udvalgte punkter fra den alenlange 

dagsorden for disse møder. Det er en rigtig god måde at skabe fokus på de punkter, byrådet har oppe, og 

evt. i fællesskab forsøge at påvirke sagerne. Desværre passer tidspunktet dårligt med mit arbejde, men 

måske nogen i den nye bestyrelse vil være interesseret i at deltage. Vi har i samme boldgade for nylig meldt 

os ind i netværket Med Hjerte for Aarhus, som er et andet initiativ, der udspringer fra samme kreds 

omkring netværket Sager der samler. 

 

Af mere konkrete og helt lokale tiltag har vi i starten af marts haft besøg af Mobilitet for at drøfte trafikale 

udfordringer i Hjortshøj. Her deltog også Mette Ratzer fra skolebestyrelsen, som vi forsøger at samarbejde 

med om bl.a. trafik, så skolevejsanalysen og fællesrådets arbejde med Mobilitet ikke er to separate tiltag, 

hvad det åbenbart er i kommunens øjne. De sager, vi drøftede på mødet med Mobilitet, er allerede 

skitseret under debatmødet inden generalforsamlingen. Bumpene, tja, lad os se – vi har ikke hørt noget 

konkret om, hvad eller hvornår der sker noget i sagen. 

 

Forsøget på at etablere et ungeråd har vi talt om før – der er desværre ikke kommet mere ud af det, og selv 

en frontløber har måttet sande, at det er op ad bakke med dét område. Det er en skam, vi vil stadig rigtig 

gerne have de unges input til livet i byen og støtte op om deres ønsker, men det er godt nok en flygtig 

gruppe at arbejde med. Sidste sommer sendte vi i øvrigt et uopfordret forslag til kommunen om at afsætte 

midler til en foreningsudvikler eller -koordinator her i Hjortshøj, inspireret af projektstillinger med det 

indhold i bl.a. Beder og Mårslet. Sådan en person kunne oplagt bidrage til fx at etablere et ungeråd, bidrage 

til udviklingen af Virup IF som en bred idrætsforening, initiativer i Viruphuset og meget mere. Der er ikke 

kommet noget konkret ud af det – men nu har kommunen da i hvert fald forslaget. Der er til gengæld for 

kort tid siden kommet nyt om en kommunal crowdfunding-platform, som den slags initiativer kan søge 

midler gennem. Vi sendte info om tiltaget ud via maillisten sammen med programmet for denne aften. 

 

Vi har sammen med Østergårdsgruppen været på ekskursion til Spørring for at se deres fælles mødested, 

Grøntoppen, og der var mange gode idéer at lære af – der bliver jo i øvrigt nu stiftet en ny forening for 

arbejdet med Østergårdsparken, så det arbejde skulle nu komme i mere faste former. 

 

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/


Endelig lidt om bestyrelsens sammensætning: Vi har desværre igen været ramt af mandefald, da Jesper 

Markward Olsen har været nødt til at trække sig midlertidigt pga. arbejde. Karen Woer ønsker ikke at 

genopstille, men tilbyder dog at fortsætte som kasserer, hvis ikke nogen ønsker at overtage dén post. Og 

bestyrelsens eneste suppleant, Ina Granberg, har inden generalforsamlingen skrevet, at hun ikke ønsker at 

forsætte, så der er virkelig brug for nye kræfter til bestyrelsen. Der er dog allerede i hvert fald én på banen, 

som gerne vil stille op: Efter borgermødet i oktober tilbød Jorun Clasen Lobach at bidrage til fællesrådets 

arbejde, og hun har bl.a. deltaget i bestyrelsesmøderne siden da – uden stemmeret forstås – og blevet sat 

lidt ind i hjemmesiden m.v., som vi i høj grad har brug for noget til at tage sig af. 

 


