
32 af vore medlemmer var mødt op til det halvårlige repræsentantskabsmøde.
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Formand Steen Edeling bød velkommen og Niels Hjortshøj, Ølsted Menighedsråd, valgtes som dirigent.
Han kunne konstatere, at mødet var lovlig indkaldt og foreslog en præsentationsrunde af de fremmødte.

2. Herefter blev ordet givet til Steen, som aflagde beretning om det forgangne halvår:
Velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde i Trige- Ølsted Fællesråd. Siden det sidste repræsen-
tantskabsmøde i oktober 2018 er det ikke de store ting der har været ind over forretningsudvalget, men vi har 
alligevel haft en finger eller to med i tingene.

Vi deltager i en række møder med kommunen, men det er nu mere lokalt vi den seneste sæson har været 
involveret.

I foråret var vi repræsenteret ved det årlige seminar for Fællesråd på rådhuset hvor der blev orienteret 
om de grønne områder i Aarhus. Emnet var nogenlunde det samme forrige mandag, hvor vi var repræsen-
teret ved et møde i kommunens nye hus i Gellerup. Her blev der talt om de fremtidige planer for at håndtere 
overfladevand, som er en udfordring ved ekstraordinære nedbørsmængder. Der er lagt en køreplan for at få 
vedtaget en plan i Byrådet i løbet af 2020 og 2021, alt sammen med sigte på fuld implementering i 2050! 

På vores sidste møde talte vi også om Torvet ved Smedebroen. Alt er desværre ikke på plads, men den 
ubrugte reklamesøjle er væk, ligesom det træ der var gået ud, er fjernet. De skæve betonklodser er der des-
værre stadigvæk, og kommunen har på det seneste skubbet udfordringen lidt fra sig og peger på bl.a. skolen 
– men det er jo også kommunen – så jeg kan kun sige at vi arbejder videre med udfordringen. 

Affaldsbjerget på p-pladsen bag Brugsen er nu heldigvis væk. Det har været meget skæmmende på plad-
sen, at ”nogle” troede, at fordi der var en indsamlingscontainer til tøj, så kunne man smide alt muligt fra sig. 
Der er nu etableret nye affaldsmuligheder, og tøjcontaineren er fjernet fra midten af pladsen. Rigtig godt.

Et busstop på Høgemosevej ved industrien er fortsat et ønske, men også her står vi lidt i stampe i forhold 
til driftsselskabet, men igen, vi arbejdere videre. 

I forlængelse af mødet i oktober, hvor der blev nævnt, at kommunen havde gang i noget omkring det 
grønne areal på Smedebroen overfor Brugsen, valgte jeg som formand for Fællesrådet at gå ind i sagen, ikke 
mindst for at sikre, at der ikke skulle ske ting som generelt var imod borgernes ønsker på området.

Med kommunen som den udfarende kraft, blev der afholdt en række møder hvor en lang række interes-
senter deltog, og hvor der blandt andet var ideer fra en skoleklasse, omkring hvorledes området kan bruges. 
Der var mange ideer, også nogle meget flyvske, men det korte af det lange; der har været afholdt en afstem-
ning om navnet på området, og der er som en start indkøbt 3 borde/bænke sæt og en bænk til området, der 
nu kan kaldes ”Ellens Plæne” efter området (gårdens) sidste beboer. Under eventuelt vil Marianne Kaiser 
fortælle hvorledes det går med projektet, og hvilke planer der ligger?

Vi vil gerne støtte de enkelte foreninger og lign., der engagerer sig i området, men initiativet til etablering 
af området kom fra kommunen, og de kan ikke overdrage ansvaret til Fællesrådet.
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En anden ting fra sidste møde var mine bemærkninger omkring tunnelen under Randersvej. Der ER lavet 
ramper på trapperne på den østlige side. Jeg var lidt frisk, da jeg antydede, at den nok ville blive udsat for 
graffiti igen, når vi havde fået den malet. 

Efter mødet tog Peter Præst initiativ til, at der nu er iværksat et projekt, så vi ikke bare får tunnelen malet, 
men også udsmykket. Projektet HAR fået tildelt penge, men der bliver også behov for, at vi lokalt viser vores 
støtte til det, ved at donere penge. Skolens projektklasse har arbejdet rigtig godt med projektet, og vil efter 
sommerferien igen kaste sig ud i det. Peter vil i forlængelse af beretningen fortælle nærmere om status og 
forventninger til projektet.

Fællesrådet deltager fortsat i Tryghed netværket under kommunen. Jeg selv tager rund og holder oplæg 
for Bo Trygt, og de enkelte grundejerforeninger her i Trige og Ølsted er velkommen til at rette henvendelse til 
Bo Trygt hvis de ønsker et sådan oplæg. På hjemmesiden www.botryg.dk er det muligt at læse nærmere og 
man kan også downloade en app til sin smartphone om nabohjælp.  App’en kan findes både på App Store og 
Google Play hvor den hedder nabohjælp. På www.nabohjælp.dk kan man tilmelde sig og få tilsendt klister-
mærker, og på app´n kan du se hvem der er nabohjælper i dit nærområde.

Jeg har bemærket, at borgerne i Trige er flinke til at skrive på 8380 (Face Book) hvis der er noget mistænke-
ligt i området. Rigtig fint. 

Der er fortsat ikke noget nyt i forhold til NCC og deres planer med en ny fabrik.
Senere i dag vil vi høre om økonomien i Fællesrådet og for Treklang. Det er ikke nemt at holde tallene 

sorte, men der ER iværksat initiativer til at bringe driften på fode, så må vi håbe det hjælper.
Under den efterfølgende debat fortalte Peter Viuff om projekt Tunnel, som er et samarbejde mellem Bak-

kegårdsskolens iværksætterklasse, Helhedsplanen Trigeparken og flere interessenter. Tunnelen skal shines op 
med malerier som skal være kendetegnende for Triges mangfoldighed. Med et ”samskabelsesprojekt”  håber 
man, at så mange som muligt vil deltage og tage ejerskab for tunnellen og derved undgå, at der laves hær-
værk på den.

Arbejdet forventes iværksat i løbet af efteråret. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.  Aflæggelse af regnskab
Som formanden allerede havde forberedt deltagerne om, så viste både Fællesrådets og Treklangs regnskaber 
røde tal på bundlinjen, som det fremgår af de omdelte regnskaber. Men der arbejdes benhårdt på at få det 
rettet op. Der kom forskellige gode råd om, hvordan vi kan forbedre økonomien, og dem vil vi tage med i det 
videre arbejde.

3. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor.
Peter Koberg og Torsten Ericson blev genvalgt til forretningsudvalget. Jørgen Johnsen ønskede ikke genvalg 
som revisor, og nyvalgt revisor er John Svendsen. Ligeledes er Kristian Bak nyvalgt som suppleant.

4. Eventuelt.
Fritidskonsulent for lokalcentrene i Nord, Marianne Kaiser, fortalte om det nye tiltag på det grønne areal ved 
Smedebroen. Ideen er, at det skal være et samlings/værestedsted for hele Trige, hvor der skal være forskelli-
ge aktiviteter som igangsættes af frivillige. Den 28. april havde man mulighed for at stifte bekendtskab med 
projektet og 125 – 150 mødte op til aktiviteter og samvær over en grillpølse og en sodavand.

Der var selvfølgelig delte meninger om projektet, men som med alt nyt vil det vise sig om det er bæredyg-
tigt.

GF Lergravvænget  har meldt sig som interesseret i at deltage i lodtrækningen om årets pulje af blomster-
løg fra Aarhus Kommune.

Dirigenten takkede for god ro og orden og mødet sluttede af med en bid brød.

Niels Hjortshøj       Henny Hansen
Dirigent       Referent


