Referat af repræsentantskabsmødet i HHS d. 28.3.2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent: Hans Sejer Steentoft valgtes med applaus
2. Forretningsudvalgets beretning
a. Formanden orienterede om de forskellige fora som forretningsudvalget deltager i herunder
det årlige seminar for fællesrådene på rådhuset, hvor kommunens medarbejdere og
rådmænd er tilstede og lyttende. Der er for tiden en del polemik i medierne om
fællesrådene rolle i forhold til kommune og lokalplaner. Fællesrådene ønsker ikke blot at
være blåstemplende i forhold til kommunens planer. Fællesrådenes opgave er at være
lyttende i lokalområdet og forsøge at være kvalificerende for kommunale beslutninger.
b. Kommunens forslag til harmonisering af veje
i. Carl Åge Grosen orienterede om de udfordringer man havde i forbindelse med
etableringen af privat fællesvej på C.F Ågaardsvej, hvilket affødte lidt debat,
hvorunder den tilstand mange af vejene i området var i blev pointeret. Ingen
ønskede at overtage veje fra kommunen, når de var i så dårlig stand som mange
veje forefindes i.
c. Orientering om Lys1
i. Orientering om projektet ved Lars Serup fra Transform, som har lavet et
skitseforslag til det kommende sports - og kulturcenter ved Lyseng. Der var en del
spørgsmål til projektet bl. omkring den samlede økonomi, som Leif Fisker, som
sidder i styregruppen for projektet, kunne oplyse var forventes at være ca. 80 mill.
kr- Forslag om salg af mursten til projektet i lighed med det tiltag man brugte for at
samle penge ind til Lysenghallen.
ii. Desuden lidt spørgsmål til infrastrukturen, som alle erkender, er en udfordring, der
naturligvis skal løses i forbindelse med projektet. Der er allerede nu megen trafik
på og omkring Lyseng, og området er skolevej til Kragelundskolen
3. Regnskab 2018 og budget for 2019
a. Regnskabet for 2018 diskuteredes og godkendtes ligesom budgettet for 2019 var til
diskussion. Der var enkelte, som opponerede mod en budgettering med et lille underskud i
2019 og der var lidt diskussion i forhold til tilskuddet i budgettet til LYS1 projektet
b. Forretningsudvalget foreslår kontingentet på 250, kr uændret i 2019 -vedtaget
4. Behandling af indkomne forslag
a. Nyetablering af fortov på Bushøjvænget og Trafikdæmpning på Bushøjvænget
i. Beboerne i området oplever, at der i forbindelse med lukningen af Sandmosevej og
ændringen af flowet ved Ringvej Syd er kommet betydelig mere trafik på Stenvej og
Bushøjvænget. Derfor ønskes en trafiktælling fra kommunen og etablering af
yderligere fortov og fartdæmpende initiativer fra kommunens side. Mange ældre
og små børn færdes i området, hvorfor der er stor bekymring for sikkkerheden
b. Nyt grus på trampestierne i Lysengkilen
c. Orientering om projektet i forbindelse med nyt Stadion og den påtænkte udflytning af
væddeløbsbanen til Vilhelmsborg
i. Der har været et møde mellem borgere, politkere o og initiativtagere i forhold til
det som kaldes udvikling af området mellem Terp Skovvej, Cykelbanen, Stadion,
Væddeløbsbanen og Carl Nielsensvej. En borgergruppe er i dialog med politikerne
og byudvikler Rune Kilden om en analyse, som PWC har udarbejdet for kommunen
i forbindelse med budgetforliget fra 2012 om mulig udvikling af området og
inddragelse af en del af det grønne område til udstykning og boliger i forbindelse

med renovering af Stadion. I budgetforliget for 2012 bestemte politikerne, at man
ikke ville forlænge Væddeløbsbanens lejemål efter 2029. Hans Skou fra Vestre, som
også sidder i Fællesrådets forretningsudvalg, sidder i den politiske styregruppe
sammen med Rådmændene for Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice.
Fællesrådets FU har været i kontakt med Teknik og Miljø og Kultur og Borgerserice
med henblik på aktindsigt for at kvalificere dialogen mellem borgerne i området og
politikerne.
5. Valg til forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
a. Egen Poulsen, Jens Maibom Pedersen og Søren Wichmann Matthiessen var på valg og
genvalgtes uden modkandidater
b. Suppleanter: Peter From og Hans Sejer Steentoft valgtes til suppleanter for 1 år
c. Leo Schmidt valgtes som revisor og Lars Svendsen valgtes som revisorsuppleant
6. Eventuelt
a. Her fortalte Stig Mosebo fra Trafikgruppen i Skåde om møde med Benjamin Simsek i
forbindelse med de trafikale udfordringer der opleves på vejene i Skåde i forbindelse med
de store events på Moesgaard, fx Røde Orm og til sommer Kong Arthur
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