
Referat fra Repræsentantskabsmøde 14. juni 2021
25 fremmødte (repræsenterende 23 af Fællesrådets 36 medlemsforeninger).

Formand Steen Edeling bød velkommen, og beklagede det lange tidsrum siden sidste repræsentantskabsmøde, men som alle ved, har 
det sin naturlige forklaring nemlig Covid-19. Der er ikke tilkommet nye medlemmer selvom der er udbygget flere forskellige områder. Det 
bliver først aktuelt at vælge en grundejerforening, når alle grunde er bebygget.

Valgt som dirigent Niels Hjortshøj.

Efter godkendelse af indkaldelse og dagsorden gav han ordet videre til Steen Edeling som aflagde følgende beretning for aktiviteter 
siden sidste repræsentantskabsmøde i 2019:

“584 dage er forløbet siden sidste Repræsentantskabsmøde. Vi har alle været påvirket af Coronaen men der er håb forude, og vi orker 
næsten ikke mere snak om sprit, afstand, nedlukninger og alt det andet. Vi må tro og håbe på at vaccinationerne glider i en lind strøm, 
og at vi inden for en overskuelig fremtid kan begynde at betragte Corona som noget historisk. Jeg har savnet at kunne mødes i fx denne 
forsamling og jeg tror mange har det ligesådan. På vegne af Forretningsudvalget skal jeg fortælle om stort og småt, og blandt andet om 
kommunikation. Der er ikke tvivl om, at vi skal blive bedre til at kommunikerer hvilket er tydeliggjort i den tid hvor vores normale møder 
har været lukket ned. Forretningsudvalget er minimeret, da en af de to suppleanter der ellers var indtrådt (efter Peter Viuff og Thorsten 
Erichsson) desværre er rejst fra byen. Vi skal her i aften vælge medlemmer til Forretningsudvalget, og jeg håber me- get, at der er interes-
se og mod blandt de fremmødte til at stille sig til rådighed for arbejdet i Forretningsudvalget.

Der er ikke kommet nye medlemmer af Fællesrådet. Vi er bekendt med, at der på Byhøjen er grundejerforeninger under etablering. Det er 
kutyme, at grund- ejerforeninger først etableres når alle grunde i et givet område er bebygget. Vi ser frem til at dette sker, og vil til den 
tid byde dem velkommen i Fællesrådet.

I den forgangne tid er der etableret et fodgængerfelt på Smedebroen tæt på Bjørnshøjvej. Vi er rigtig glade for fodgængerfeltet som ger-
ne skulle sikre en mere sikker skolevej for vores skolebørn. Det kræver dog, at bilisterne respekterer fodgængerfeltet og den hastigheds-
begrænsning, der er gælden- de på stedet. I erkendelse af de meget dårlige oversigtsforhold på stedet har vi kontaktet kommunen og 
foreslået en ensretning af Bjørnshøjvej. Det foreløbige svar fra myndighederne er, at der nok ikke kan blive tale om en total ensretning af 
vejen, men sagen er ikke lukket og vi håber fortsat på en hel eller delvis ensretning af Bjørnshøjvej.

Midt i Trige har vi et gadekær. Historisk set har det haft langt bedre dage en det har lige p.t. I Forretningsudvalget har vi længe haft det 
på dagsordenen, og har måttet konstatere, at der er rigtig mange interessenter i vores gadekær. Vi kan dog konkludere, at gadekæret 
p.t. er matrikuleret til to forskellige ejere, og dermed også under to forskellige pengekasser i kommunens regi. Vi kan også konkludere, at 
“man” ikke “bare” kan sætte “nogen” til at skære bevoksningen ned og rense op. Der er regler for vandmiljø, dyrebeskyttelse (sal-
amandre og frøer) og meget andet. MEN der ER nu lavet en aftale med kommunen om at gadekæret vil blive oprenset og sat i stand. Vi 
håber det også betyder at gadekæret fremadrettet vil blive vedligeholdt og at man finder ud af at ommatrikulere det til én ejer (kasse i 
kommunen).

Et næsten fast punkt på beretningen gennem en årrække har været “Rema-krydset”. Tilbage i 2019 var det kommunens hensigt at 
Randersvej skulle forskønnes, og der skulle laves trafikforanstaltninger der kunne sænke farten på vejen, men absolut ikke et lyskryds. Vi 
har presset hårdt på i vores møder med kommunen og i efteråret 2020 begyndte der at lyde nye toner fra Rådmanden. Status NU er, at 
der kommer en lysregulering af krydset ved Rema. Byrådet HAR sagt ja til et budget, hvori indgår etablering af lysregulering af krydset. 
Det omtalte budget dækker 2021-24, men det er forvaltningens mål at etableringen starter i efteråret 2021. Den egentlige detailplan-
lægning er os bekendt ikke påbegyndt.

I Trige, mellem Hjulgårdsvej, Bærmosehøjen og Holmkærparken blev der tilbage i 2019 etableret et såkaldt regn- vandsbassin. I Forret-
ningsudvalget er der en idé om, at området kan udnyttes til rekreativt område med sti, bænke og mulighed for motion. Der er tidligere 
udarbejdet en råskitse, og den er fremsendt til kommunen. I 1.omgang var der meget lidt lydhørhed over for vores ønske, og vi oplevede 
at blive kastet noget frem og tilbage mellem forvaltninger og Aarhus Vand. Senest har vi dog fået signaler om, at man nu vil forsøge at 
finde finansieringsmuligheder til projektet. Lykkes det at finde midler, er tanken, at der skal etableres en projektgruppe af interesserede 
borgere fra byen.

I Ølsted er der også forandringer. Fra Ølsted Borgerforening har vi hørt om forandringer af trafikken til og fra forbrændingsanlægget i 
Lisbjerg og indvirkningen på Ølsted. Jeg håber at vi under punktet debat evt. kan høre nærmere om forandringerne i Ølsted.

“Åben by” er overskriften på et arrangement som Fællesrådet vil afholde den 10. september 2021 i Forsamlingshuset. Her er det tanken, 
at der vil være stande fra byens forretningsdrivende og andre interessenter, så borgerne, nye som gamle, kan få lejlighed til at hilse på og 
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danne sig et indtryk af hvilke muligheder der er i området. Vi vil også forsøge, at kontakte de firmaer/personer der står bag nogle af de 
nybyggerier, der er på trapperne i området.

Og nybyggerier er på vej. Aarhus Kommune har sendt, eller vil sende, lokalplaner ud for etablering af bolig- områder syd for Pannerupvej, 
vestlige side af Høgemosevej, øst for Randersvej nord for Byhøjen, Lergravvej og endelig er der sket udstykning af 6 grunde der hvor 
Bakkegårdens Møbler lå for nogle få år siden. Herudover er vi bekendt med planer om en mulig cykelsti fra Ølsted til Trige i form af en 
dobbeltrettet cykelsti fra Ølsted frem mod Trige, og så cykelsti på begge sider af Trige Centervej. Vi har i Forretningsudvalget haft mulig-
hed for at gøre kommunen opmærksom på at cykelstien bør udvides så den også går ud til Randersvej fra Høgemosevej/Trige Centervej, 
ligesom vi har gjort opmærksom på, at der nu er et veletableret stisystem i Trige Parken.

Kommunikation ER en svær ting, og i disse tider hvor vi ikke har kunnet afhol- de vores Repræsentantskabsmøder, er det tydeligt, at vi 
nu har et større behov for at snakke sammen om, hvad der sker i området. Treklang udkommer 6 gange om året, og ind i mellem bliver 
vi i Forretningsudvalget overhalet af ting og sager, der kommer fra kommunen eller på anden vis bliver sendt i omløb. Det er svært at 
konkurrere med de sociale medier, og somme tider uklart hvornår kommunen rent faktisk ønsker den ene eller anden plan offentliggjort. 
Et eksempel er, at vi i foråret oplevede, at der blev lavet „stribe-opgravninger“ på markerne øst for Trige Centervej. På nettet var der 
mere eller mindre kulørte forslag om, hvad der var gang i: Alt fra nye veje til flygtningecenter blev foreslået. MEN det korte af det lange 
er, at det er helt normalt, og et lovkrav, at når en kommune påtænker at udstykke et stykke jord, så SKAL museumsmyndighederne have 
mulighed for at lave sådanne overfladeudgravninger så de kan se, om der evt. skulle være noget af arkæologisk interesse for dem.

Vi vil gerne i Forretningsudvalget have Fællesrådets hjemmeside op i gear. Det er forbundet med nogle udgifter, og som det vil fremgå af 
kassererens bemærkninger, når han aflægger regnskab, så fattes vi penge. Vi skal gerne have en opdateret hjemmeside og en ordning så 
hjemmesiden til stadighed bliver vedligeholdt. 

Frivillige til ulønnet arbejde er ikke nemme at finde i disse tider. Jeg skal dog endnu en gang opfordre til, at der her i aften findes perso-
ner der vil gå ind i Forretningsudvalget og give en hånd med. Tak for ordet.“

Spørgsmål til beretningen:
Karl Erik Hvid opfordrer forældre til at tale med deres børn om, hvordan de skal bruge den nye fodgængerovergang. Måske var det også 
en opgave for trafikansvarlige i skolen.

Forslag om at bruge Facebook til meddelelser, men det er ikke forretningsudvalgets holdning. Det bliver nemt til alt for useriøs oriente-
ring, når man bare kan melde ind med hvad som helst.

Niels Hjortshøj spurgte til den planlagte cykelsti fra Ølsted til Trige. Man har fra Ølsted efterlyst den gennem mange år af hensyn til 
skolebørnene som nu, hvor stien er på tegnebrættet, går i skole i Lisbjerg. Steen Edeling mener at stien stadig er aktuel og kan komme 
mange til gode, evt. de der vil cykle til letbanen ved Lisbjerg skole.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab
Peter Koberg fremlagde de reviderede regnskaber for Fællesrådet og for Treklang for 19/20 og 20/21. Der er ikke højvande i kassen 
for Fællesrådet. De sidste 2 år har givet underskud, men vi forsøger at ride stormen af. Med hensyn til Treklang går det bedre; der har 
været frafald af annoncører, og nogle har fået gratis annonce i under Corona-krisen, men de kommer nu igen og sidste år udviser et lille 
overskud.

Vi har en indefrossen kapital fra de gode tider for bladet, den har vi planer om at bruge så Trige.dk kan opdateres, så den løbende kan 
bruges som supplement til Treklang som udkommer 6 gange årligt. Ingen tilkendegav at have noget imod det. Så det arbejder vi videre 
med.

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

Der er ingen nedsatte udvalg, så derfor ingen beretninger herfra.

Indkomne forslag
Forretningsudvalget stiller forslag om, at Fællesrådets regnskabsår ændres så det følger kalenderåret og en kontingentforhøjelse på 50 
kr./år fra 250 kr. til 300 kr./år. Begge forslag blev enstemmigt godkendt.

Valg til forretningsudvalget
Genvalg til Steen Edeling og Henny Hansen, nyvalgt Steffen Søgaard.
Valg af suppleanter: Thomas Storgaard og Karen Viuff.

Valg af revisor
Caspar Elkjær.



Eventuelt
Der spørgsmål om støjvold ved motorvejen Fællesrådet har indsendt høringssvar med anmodning om støjdæmpende foranstaltning i 
forbindelse Der spørgsmål om støjvold ved motorvejen Fællesrådet har indsendt høringssvar med anmodning om støjdæmpende foran-
staltning i forbindelse med den kommende udvidelse af motorvejen.

Spørgsmål om vejbelysning langs Lergravvej og Holmkærvej. Belysning ved de nævnte veje er forelagt kommunen, men der er afvisning 
med den begrundelse, at det er facadeløse strækninger, og henviser til, at man benytter de etablerede stiforbindelser i områderne, hvor 
der er belysning.

Spørgsmål om det stykke af Gartnerparken der går fra Smedebroen og til Gartnerparken er privat fællesvej. Det ved vi ikke rigtigt, men 
går ud fra, at det er kommunens da de ejer bygninger på begge sider af vejen.

Torben Mervig orienterer om, at Bakkegårdsskolen, områdets institutioner og Trigeparken afholder aktivitetsdag den 2. september. Det 
glæder man sig til, da det ikke har været muligt at afholde nogen fællesarrangementer for børn det sidste år.

På forespørgsel om den nye institution der bygges ved skolen kunne Torben Mervig fortælle, at det godt nok er Lea Olsen der er chef for 
den, men at der kommer 2 stuer til børnehavebørn og 2 stuer til vuggestuebørn.

Niels Hjortshøj takkede for god ro og orden og Steen Edeling takkede de fremmødte endnu engang og inviterede på et stykke mad. Tak 
for kaffe og hjælp fra Forsamlingshuset.

Niels HjortsHøj

Dirigent
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