
Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum d. 27. oktober 2022 
 
Til stede: Bjarne (formand), Else, Jorun og Karen (kasserer) 
 

1. Valg af referent: Jorun 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde: Referatet godkendt. Dagsorden: Vi 

starter med punkt 4: Økonomi, for at være sikre på at kunne nå det. Derefter går vi tilbage 
til punkt 3 og fortsætter efter dagsordenen. 

3. Nyt siden sidst/punkter til opfølgning fra sidste møde: 

• Nyt om helhedsplanen: Bjarne har skrevet til Per Lüchtemeier og spurgt til status. 
Intet svar hidtil. Vi undres lidt over tempoet og tager fat i Per igen. 

• Nyt om Østergårdshaven/byparken: Søren Nicholson, formanden for foreningen 
”Bevar Østergårdsparken” vil gerne mødes med bestyrelsen og fortælle om 
foreningens visioner og arbejde i den gamle Østergårdhave. Bestyrelsen inviterer 
Søren med til næste bestyrelsesmøde d. 28. nov. men finder også gerne en tidligere 
dato fx d. 3. november, 

• Nyt om henvendelse til transportministeren ang. nedsættelse af hastighed på 
Djurslandsmotorvejen: Fællesrådet for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted ville gerne være 
medunderskrivere på vores fælles henvendelser til transportministeren, men 
svarede for sent på vores mail, så de nåede ikke at komme med. Men dejligt at 
vide, at de er med fremover. 
Vi har fået svar fra transportministeriet som skriver, at der i 2023 vil blive foretaget 
en opdateret kortlægning af støjen fra statsvejene. Indtil da sker der ingen 
nyvurdering af situationen langs Djurslandsmotorvejen. 
Gunnar Olesen (suppleant) har foreslået, at vi skriver til Stiften og beretter om den 
manglende lydhørhed, og at vi desuden skriver til fx transportordførerne, når nu 
ministeriet ikke vil tage affære. Bestyrelsen afventer folketingsvalget og tager 
problematikken op igen, når de nye politiske hold er sat. 
Bjarne foreslår, at vi bruger sagen som tema i vores næste klumme i JP Aarhus. Så 
kunne klummen også blive sendt ud sammen med henvendelserne til 
transportpolitikerne. Desuden funderer vi lidt over, hvordan man fremover kan 
gøre det nemmere at få fælles fodslag med andre fællesråd, man deler interesser 
med. 

• Cykelsti: Byrådet har vedtaget, at der bliver etableret cykelsti mellem Todbjerg og 
Mejlby. Vi øjner igen muligheden for at få bedre cykelbetingelser på Mejlbyvej, og 
der burde være interesse for det hos fællesrådene både nord og syd for Hjortshøj. 
Bjarne har kontakt til bl.a. fællesrådet i Gl. Egå desangående. 
Søren Keiding fra Hjortshøj sendte et meget gennemarbejdet forslag til 
Landsbyforum for et par år siden vedr. strækningen mellem Hjortshøj og Gl. Egå, 
som vi evt. kan tage frem igen og arbejde videre på sammen. 

• Digitale tiltag: Fodslæbende.. Jorun er stadig på opgaven… 

• Evt. etablering af solcelleanlæg langs motorvejen mellem Mejlbyvej og Virupvej, jf. 
mail fra Gunnar d. 22. sept.: Gunnar (suppleant) har ihærdigt undersøgt 
mulighederne. Som det ser ud nu, bliver det svært at få nok areal til formålet 
og/eller finde et energiselskab, der er villig til at gå ind i et projekt med et 



forholdsvis lille areal til rådighed for solcelleanlæg. Så for nuværende er projektet 
lagt på hylden. Gunnar overvejer dog at lave et opslag på Facebook og starte 
projektet op igen med flere kræfter. 

• Debatsalon om Planstrategi 2023 d. 2. nov., jf. mail fra kommunen 14. okt. Der kan 
tilmeldes to fra hvert fællesråd – kan nogen? Bjarne og Jorun er tilmeldt. 

• Opfølgning på mail fra Kurt fra sidste møde: 
i. Udgifterne til bladet Se punkt 4 

ii. Betaler Landsbyliv for strøm til byens juletræ? Aftalen er, at Landsbyliv 
betaler for tilslutning og strøm. Sidste år lagde Landsbyforum ud og fik 
pengene refunderet af Landsbyliv. Det er lidt unødigt omstændigt, så i år 
overlader bestyrelsen det helt og holdent til Landsbyliv at tage sig af det 
økonomiske i forbindelse med belysningen. 

• Andet? Bumpene på Kådhøjvej har været oppe at vende før – de er nu blevet 
ændret af kommunen… desværre i præcis samme tilstand som før, nemlig med alt 
for høje kanter. Vi tager fat i Mette fra mobilitet og forhører os om rationalet bag. 

4. Økonomi 
- Karen orienterer om status: Der ER penge på kontoen, selv om omkostningerne ved 

Hjortshøjbladet har været en hel del højere i år grundet de almene prisstigninger (især 
tryk er blevet dyrere). Landsbyforum har til gengæld ikke haft så mange andre udgifter. 
Vi forventer dog udgifter til borgermøder mm i forbindelse med lanceringen af 
helhedsplanen. Vi har ca. hvad der svarer til et års tilskud fra kommunen (20.000) i 
formue og kan dække et evt. underskud derfra. På den lange baner skal vi dog sørge for 
at kompensere for de stigende omkostninger til bladet. Annoncepriserne kunne sættes 
en smule op, og man kunne prøve at skaffe flere annoncører. Bestyrelsen er i dialog 
med redaktionen. Bjarne har desuden kontaktet kommunen og gjort opmærksom på, 
at tilskuddet ikke følger med prisstigningerne og burde sættes op. 
Under gennemgangen af økonomien blev kassereren opmærksom på, at der ikke 
figurer regninger for domæne og programmer (til bladet) på kontoudskriften. Karen 
følger op på sagen.  

- Besked fra banken om, at de mangler at modtage underskrevet referat fra 
generalforsamling. Underskrives på af Lasse på årsmødet. Referatet er underskrevet og 
scannet og sendt til banken sammen med referatet fra det konstituerende 
bestyrelsesmøde. Else og Jorun skal desuden lige en tur i banken og legitimere sig. Vi 
skal også huske at sende de reviderede vedtægter (vedtaget på generalforsamlingen 
foråret 2022.) OG de skal lægges ud på hjemmesiden. 

5. Forslag til emner for LF’s klumme i JP Aarhus, deadline 21. nov. Nedsættelse af 
hastigheden på Djurslandmotorvejen + samarbejdet mellem fællesrådene 

6. Andet? Nej. 
7. Dato for næste møde: 28. nov. hos Else. 
8. Evt. Nej 

 


