HOLME HØJBJERG SKÅDE FÆLLESRÅD

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde afholdt på Diakonhøjskolen onsdag
den 7. marts 2018 kl. 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Forretningsudvalgets beretning
Regnskab 2017 og budget 2018
Behandling af indkomne forslag
Valg til forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
A. Forretningsudvalget, valg af 4 medlemmer for 2år.
På valg:
- John Jensen ( modtager ikke genvalg )
- Pernille Kallehave ( modtager ikke genvalg )
- Carl Nielsen ( modtager ikke genvalg )
- Hans Skou ( modtager genvalg )
B. Suppleanter til forretningsudvalget for 1 år
På valg:
- Annie Villadsen
- Henning l. Pedersen
C. Revisor og revisorsuppleant for 2 år
På valg:
- Som revisor: Frede Lund
- Som revisorsuppleant: Jens Kristiansen
6. Eventuelt.
Formanden Carl Nielsen bød velkommen.
Som referent blev John Jensen fra Fællesrådet valgt.
Ad. Pkt. 1 – Valg af dirigent

Carl Nielsen foreslog Mogens Mogensen som dirigent
Der var ikke andre forslag.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at repræsentantskabsmødet var
lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne, idet indkaldelsen var udsendt 1. februar 2018
Der var ingen passive medlemmer til stede. Alle fremmødte var stemmeberettigede.
Ad pkt. 2 – forretningsudvalgets beretning.
Forretningsudvalgets skriftlige beretning blev suppleret med en kort mundtlig
beretning, aflagt af Carl Nielsen:
Lys 1 – Et kultur- og aktivitetscenter ved Lyseng
Rådmanden fulgte indstillingen fra styregruppen.
Styregruppen valgte i første omgang at ansøge nogle større fonde om de
væsentligste bidrag til projektet.
Sallingfonden bevilgede kr. 10 mio. til projektets idrætsfaciliteter.
Carl Nielsen fremlagde en skitse over projektfinansieringen.
I efteråret 2017 meddelte rådmanden, at han var positiv over for at gå videre med
projektet. Der er aftalt en proces for det videre forløb. Vi håber på en afklaring i
løbet af året.
Trafik
- Ombygningen af Oddervej fungerer fornuftig. Der er imidlertid en
række afledte projekter som vi har rettet fokus på:
Krydset Emiliedalsvej / Ny Moesgårdsvej
Svært for bløde trafikanter at krydse Emiliedalsvej. Er ikke udført.
Krydset Teglbakken / Ny Moesgårdsvej
Dårlige oversigtsforhold. Løsning afventes.
Ny cykelsti på Ny Moesgårdsvej syd for Skådehøjen
Er ikke udført.
Fartdæmpning på Sandmosevej

4 bump forventes udført i 2018.
Fortov på Bushøjvænget
Forventes udført i 2018.
- Fællesrådet har forholdt sig til forslag til en ny vejforbindelse til
Moesgård Museum.
Der var 5 forslag.
Fællesrådet har anbefalet en ny udvidet Moesgård Alle, hvor man
adskiller de bløde trafikanter fra den tungere kørende trafik. Betyder, at
gamle træer fjernes, og at der genplantes nye i en vis højde.
Vi bakkede op om høringssvar fra Ejerforeningen Skådehøjen.
Projektet forventes projekteret i 2018.
- Beder – Bering vejen er nu fastlagt og midlerne til projektet er afsat i
perioden 2018 til 2021.
Forventes færdig i 2021.
Ingen tvivl om at den nye vej vil aflaste trafikken på Oddervej
Lokale sager
- Der har været en række henvendelser vedr. belysning på stier, bl.a.
Lysengvej og Holmeparken.
Kommunen har oplyst, at belysning på stier kræver, at stierne er
asfalteret.
Det betyder, at ”små projekter” bliver til ”store projekter” hvilket
betyder at en realisering bremses af projektøkonomien.
- Der har været fremsat ønske om en fodgængerovergang hvor Lyseng
Allè munder ud i Oddervej.
Vil koste ca. kr. 650.000, hvilket givetvis medfører, at en realisering
bliver problematisk.
Efter den mundtlige beretning blev den mundtlige og skriftlige beretning sat til
debat.
Stig Mosebo – Sandmosevej
Er niveauet for kommunens projektopbakning lige lavt i hele kommunen?
Svar: Carl Nielsen:

Projektopbakningen skifter fra år til år. Vi har faktisk fået en del ønsker opfyldt. I
Skåde-området mangler vi stort set kun projekterne på Ny Moesgårdsvej.
Forretningsudvalgets beretning blev godkendt.
Ad pkt. 3 – regnskab 2017 og budget 2018
A . Regnskab 2017.
Kasseren gennemgik det udsendte regnskab som viste et overskud på kr. 25.467
mod et budgetteret underskud på kr. 29.500
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
B. Budget 2018
Kasseren gennemgik det udsendte budget for 2018
Bitten Lybek – Stennehøj Allè
Lyseng kilen, hvad består projektet af?
Svar: Carl Nielsen:
Der er tale om et bynært / borgernært projekt, hvori der sker en åbning af Lyseng
Kilen ved anlæg af vådområder, vandløb og stier.
Projektet beløber sig til ca. 1 mio. kr.
Vi skal have ansøgt en række fonde, men vi har besluttet, at vente indtil økonomien
i forbindelse med Lys 1 er på plads.
Bergilot Riis – Skådehøjen
Det ser jo ud til, at Fællesrådet er med til at finansiere kommunale opgaver. Hvad
dækker beløbet afsat til projekter for Lyseng – området?
Svar: Carl Nielsen:
Fonden og Fællesrådet må selv afholde udgifter til advokat og anden rådgivning i
forbindelse med Lys 1 for at holde projektet i gang.
Det giver en vis forståelse hos kommunen, hvis vi er medfinansierende.

Knud Erik Dalgaard – Lokalcenter Skåde
Helt fint at vi viser vilje omkring medfinansiering.
Jens Kristiansen – Teglbakken
Jeg går ind for, at der udarbejdes et budget som går i nul.
Kan beløbet på kr. 40.000 splittes op i Kilen og Lys 1?
Svar: Carl Nielsen:
Det er nok primært udgifter til Lys 1 i 2018.
Dirigent
Budgettet skal alene fremlægges til orientering.
Budgettet blev taget til efterretning.
Besluttet at fastholde kontingentet uændret.
Ad pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 5 – Valg af forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
A. Valg af 4 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år
Forretningsudvalget anbefalede:
Genvalg af Hans Skou, Venstres Partiforening
Nyvalg af Michael Korsholm, formand for Alboa
Nyvalg af Metin Aydin, Vejfonden Carstenschioldsvej
Nyvalg af Henning l. Pedersen, formand afd. 56, Nøddeskrænten.
B. Suppleanter til forretningsudvalget for 1 år
Valgt blev:
Carl Aage Grosen, Grundejerforeningen C.F.Ågaardsvej
Hans Sejr Stentoft formand afd.53, Bushøjen
John Jensen foreslog at Carl Aage Grosen bliver 1. suppleant da AAB (
Nøddeskrænten ) allerede er repræsenteret i i det nye forretningsudvalg.
Forslaget blev godkendt.

C. Revisor og revisorsuppleant for 2 år
Genvalgt som revisor: Frede Lund
Genvalgt som revisorsuppleant: Jens Kristiansen
Ad pkt. 6 – Eventuelt
Næstformanden for Fællesrådet, Jens Maibom Pedersen takkede Pernille Kallehave,
John Jensen og Carl Nielsen for indsatsen.
Bergilot Riis – Skådehøjen.
Vil gerne have at fællesrådet retter henvendelse til kommunen vedr. en gang- og
cykelpassage ved Ny Moesgårdsvej.
Svar: Carl Nielsen:
Vi har modtaget en henvendelse som er videresendt til kommunen. Kommer
givetvis på listen over mindre sti- og vejprojekter.
Jens Kristiansen – Teglbakken
Har kommunen ændret holdning til gennemførelse af mindre vejprojekter i
forhold til tidligere?
Svar: Carl Nielsen:
Det tror jeg ikke, ser ud til at være det samme som tidligere.
Carl Aage Grosen – C.F.Ågaardsvej
Jeg vil anbefale at Fællesrådet tager initiativ til, at der nedsættes en tænketank til
behandling af de problemstillinger, som opstår når kommunale veje, bliver til
private fællesveje.
Afslutning:
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Carl Nielsen takkede dirigenten for god mødeledelse, og forsamlingen blev takket
for en god og saglig debat.
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