
Referat fra repræsentantskabsmøde den 24. maj 2022
Fremmøde: 23 medlemmer.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Præsentation af nye medlemmer
 3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Udvalgsberetning til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag  
 7. Valg til forretningsudvalget
  På valg er Peter Koberg og Karen Viuf
  Valg af 2 suppleanter 
  Valg af revisor 
 8. Eventuelt.

Formand Steen Edeling bød velkommen. 
Herefter præsentation af de fremmødte deltagere.

 1. Niels Hjortshøj valgt som ordstyrer.

 2. Fællesrådet har fået et nyt medlem: Ejerforeningen Vestermøllevej 2-44.

 3. Steen Edeling fremlagde forretningsudvalgets beretning som følger:
 Vandet fra endnu et år er løbet under broen.
 Et år hvor vi igen så Coronaens grimme ansigt, men også et år hvor vi nu forhåbentlig kan lægge Coronaen 
endeligt bag os. Mange har været ramt hårdt, nogen mindre hårdt, men træls har det været. Forretningsudvalget 
har kun i mindre grad været ramt, og alligevel har vi ikke været sprængfyldt med energi. 
 Hvorfor kan med rette spørge og efterfølgende mere om det.
 Vi har trukket på vores suppleanter som er indtrådt i arbejdet og tak for det Steffen og Karen. 
På vegne af Forretningsudvalget skal jeg fortælle om stort og småt. På mange måder sker der store ting, og på 
samme tid er det meget begrænset, hvad der reelt er sket:
 Vi syntes, vi gør meget, men .... Trige bliver en stor by, og det sker lige for øjnene af os, men samtidig syntes 
vi ikke der sker en bjælde.
 Forretningsudvalget deltager i møder med kommunen, ja selv med borgmesteren, vi deltager i temamøder 
og fællesmøder på rådhuset, og vi sender mails frem til forvaltningen og rådmand, men udbyttet er mildes talt 
begrænset.
 Ved årsskiftet modtog vi den traditionelle hilsen fra Teknik & Miljø, der ønskede os tillykke med vores nye 
stoppesteder! Disse nye ”stoppesteder” består i flisebelægning ved fire bestående stoppesteder på Holmkærvej, 
hver især er blevet forlænget med nogle få meter! Vi siger tak. (et ønske vi i øvrigt havde haft igennem flere år.) 
 På vores seneste repræsentantskabsmøde fortalte jeg om vores ønske om genopretning af gadekæret. Det har 
stået på vores ønskeliste i minimum otte år! Og i minimum de seneste seks år har vi jævnligt gået tiggergang 
ved flere forskellige forvaltninger. Retfærdighedsvis skal jeg fortælle, at gadekæret nu er renoveret. I november/
december 2021 blev der kørt utallige læs slam væk, andehus og halvrådne træer måtte lade livet, men nu er ga-
dekæret på ny fyldt op og… Ja, hvad så. Vi har ikke set eller hørt noget om græssåning af brinken eller lignende. 
Til de af jer der savner andehus og ænder; det kræver en særlig tilladelse fra naturbeskyttelsesloven – en tilla-
delse der ikke gives, og i øvrigt vil det medvirke til en forringelse af vandmiljøet. I skrivende stund mangler vi at 
høre fra forvaltningen om den fremtidige vedligeholdelse af gadekæret.
 Aarhus Vand etablerede for nogle år siden et vandreservoir ved Hjulgårdsvej. Fællesrådet har for nogle år 
siden foreslået, at dette reservoir kunne omkranses af en sti der frit kunne bruges til motion, og i øvrigt til re-
kreative formål. Vi har talt med Aarhus Vand, flere forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune og ikke mindst 
borgmester Bundsgaard. Alle som én har udtrykt anerkendelse for ideen og forslaget. Og hvad er sket – intet.
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Formand
Steen Edeling
Bærmosevej 1
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Bjørnshøjvej 18
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Kasserer
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Udvalgsmedlem
Karen Viuff
Høgemosevej 8, Ølsted
8380 Trige
Tlf. 52 16 81 66

Udvalgsmedlem
Mads Ch. S. Wendelboe
Bærmosehøjen 1
8380 Trige



 Ved Trige Centervej og ved Lergravvejs forlængelse har museumsfolkene været på besøg, og der har været 
gravet lange grøfter. 1. tegn på at jordstykker skal byggemodnes. Der blev placeret mange pinde og stokke, og alt 
tydede på at der nu var en byggemodning på vej, og der er sket intet! 
 For et par år siden blev vi præsenteret for tegninger af en cykelsti fra Ølsted til Trige. Et projekt man ”puslede” 
med ved kommunen. Det vil være rigtig fint om vi kunne få en cykelsti helt til Lisbjerg via Ølsted så der blev 
mulighed for borgere, både i Trige og i Ølsted, for at komme nemt til Letbanen i Lisbjerg, og så man kunne und-
gå cykelstien langs Randersvej. Vi har efterspurgt projektet ved kommunen, og det er vores indtryk, at det nu har 
lange udsigter. Så der er sket intet!
 Nærmest som et fast punkt på dagsordenen, vil jeg også sige lidt om ”Rema-krydset”. Vi blev tilbage i 2020 
stillet i udsigt at der nu skulle etableres et lyskryds. Vi har ved selvsyn konstateret, at der har været personale fra 
et rådgivningsfirma på stedet der målte både højt og lavt, så vi var fortrøstningsfulde. Jeg har ved samtale med 
den forrige rådmand på området fået forsikring om, at de nu var gang med planlægning og projektering af et 
lyskryds – og pengene var sat af. Da forretningsudvalget havde møde med borgmesteren, var det ud fra en gen-
sidig forståelse af, at lyskrydset var på vej. Her i foråret 2022 kan vi så konstatere, at der fortsat ikke er foretaget 
så meget som et spadestik i projektet, og ved et møde i april med vores såkaldte kontaktperson i Teknik & Miljø 
er vi blevet klogere. Der har været tegninger på bordet, men projektet var blevet for stort (for mange svingbaner), 
så projektet både fysisk og budgetmæssigt var vokset ud af rammen. Forvaltningen og dets rådgivningsfirma 
er nu ved at lave et mindre, men angiveligt tilstrækkeligt, projekt som så forhåbentligt kan iværksættes inden 
udgangen af 2022. I mellemtiden er trafikken absolut ikke blevet mindre, og udsigten til endnu mere trafik er på 
trapperne. Men lyskrydset, der er sket intet!
 I Ølsted sker der også forandringer. De af jer der kører på genbrugspladsen har bemærket den nye vejføring så 
noget af den tunge trafik nu kan komme til Forbrændingen fra området syd for Ølsted uden at benytte de små 
veje gennem og til Ølsted. Senest har Ølsted Borgerforening tilskrevet kommunen om etablering af et grønt om-
råde syd for Ølsted ud mod motorvejen. Vi støtter initiativet og er spændt på kommunens respons. 
 Under overskriften ”åben by” har fællesrådet afholdt et arrangement på Trige Søndergård hvor forskellige for-
retningsdrivende og foreninger m.fl. havde mulighed for at møde borgerne. En god eftermiddag der blev bakket 
godt op af borgerne. Så mon ikke det er til gentagelse ad åre?
 Forretningsudvalget har også brugt tid og ikke mindst penge på at genføde vores hjemmeside. Kenneth 
Dupont har sagt ja til at blive web-master, og har allerede gjort en stor indsats. Jeg kan kun opfordre alle til at gå 
ind på trige.dk, og se den foryngelseskur siden har gennemgået. Yderligere vil jeg opfordre alle medlemsforenin-
ger til at gøre opmærksom på jeres egne hjemmesider, så vi kan få lagt genveje ind på trige.dk.
 Fællesrådet har udtrykt ønske om en ensretning af Bjørnshøjvej, ikke mindst for at undgå de farlige hændelser 
når trafikken fra Bjørnshøjvej skal ud på Smedebroen. Efter drøftelse med kommunen er der udtrykt mulighed 
for en delvis ensretning, så den vestlige del af vejen gøres ensrettet og udkørsel fra Bjørnshøjvej til Smedebroen 
således bliver forbudt.  Sammen med Bakkegårdsskolen har der senest været holdt ”syn” af skolevejen, og herfra 
er der nu signaler om at en fuldstændig ensretning af Bjørnshøjvej vil være det mest hensigtsmæssige. Et sådant 
projekt skal først gennemarbejdes i forvaltningen, der skal skrives en byrådsindstilling med tilhørende budget, 
alt noget der kan forventes gennemført i løbet af 2023 og derefter en fysisk eksekvering. Så indtil nu er der sket 
intet.
 Som supplement kan det nævnes at Fællesrådet for år tilbage i forbindelse med byggemodningen af grund-
stykket fra det nedrevne Bakkegårds Møbler i et høringssvar tydeligt tilkendegav, at en udkørsel fra den/de 
grunde til Bjørnshøjvej vil være meget uhensigtsmæssig. Netop fordi det er skolevej.  Vi kan konstatere, at der nu 
bygges på de nævnte grunde og at flere (de fleste) får udkørsel på Bjørnshøjvej! Så lydhørheden for vores hø-
ringssvar er: Intet.
 Sidst på sommeren 2021 havde vi i forretningsudvalget fornøjelsen af at få en rundvisning i Trigeparken og se 
hvor flot området er blevet renoveret. Herfra skal lyde et til lykke til Trigeparken. Rundvisningen skete sammen 
med personale fra kommunens forvaltning, og herunder blev der talt om muligheden for at udnytte det fine 
stisystem der er etableret i Trigeparken til evt. at videreføre en cykelsti ud til Randersvej. Vi må konstatere, at der 
heller ikke her er sket noget fra kommunens side, og jeg vil gerne understrege, at vi i forretningsudvalget helst 
ser en cykelsti-løsning helt fra Smedebroen til Randersvej.
 Jordstykket øst for Randersvej og syd for Pannerupvej er som bekendt gledet igennem byrådet og jordejeren 
har iværksat byggemodning og etableret veje og belysning af området. Der er virkelig sket noget. De 14 grunde 
der er udlagt til parcelhuse er solgt og et byggefirma tilbyder nu individuelle byggeprojekter til salg. Storparcel-
lerne er angiveligt også solgt, og det er formentlig kun et spørgsmål om kort tid før etableringen af bygninger 
igangsættes.
 Nord for Lindegaarden, ud af Randersvej (lokalplan 1132), er der også et jordstykke, hvor det kan forventes at 
der snart sker noget. I forbindelse med denne lokalplan har lodsejeren påtaget sig at etablere udkørsel til Ran-
dersvej og etablering af et helleanlæg!
 Som nævnt havde forretningsudvalget lejlighed til at mødes med borgmester Jakob Bundsgaard i oktober 2021. 
Kort fortalt blev det til en del snak, men det reelle udbytte kan vist kun betegnes som magert.
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 Den såkaldte ”helhedsplan“ for Trigeparken er udløbet pr. 1. april. De mange gode initiativer der er i bebyggel-
sen forsøges opretholdt i den udstrækning som boligforenings-afdelingerne har økonomi til det.
 Som I kan høre, har vi haft gang i meget, men resultaterne har ikke stået mål med indsatsen. Jeg har før talt 
varmt om det ”lange seje træk”, men jeg må nok erkende, at jeg personligt føler, der er langt mellem det positive 
udbytte. Uden det skal lyde for flødeagtigt, skal jeg dog understrege, at disse aftener hvor vi kan mødes med re-
præsentanterne fra vores medlemsforeninger, altid er en god oplevelse. Tak for det. Som forretningsudvalget p.t. 
er sammensat, har vi ikke tid og kræfter til nye initiativer, men holder gang i det jeg kalder den ”løbende drift”. 
Jeg håber der i aften findes de nødvendige personer til Forretningsudvalget.
 Der var enkelte korte spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

 4. Peter Koberg fremlagde regnskab som udviste et lille overskud. Peter påpegede at der udestår et stort beløb 
for ikke indbetalt kontingent og opfordrede medlemmerne til at få det bragt i orden. Regnskabet dækker kun 
perioden fra 1.4 – 31.12, idet det sidste år blev vedtaget at ændre regnskabsåret.
 Herefter regnskab for Treklang som også udviste overskud. Men pga. prisstigninger af produktionen må vi 
forvente et underskud i 2022. Peter efterlyste hjælp til tegning af annoncer til bladet, så vi kan undgå et under-
skud. Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt.

 5. Ingen nedsatte udvalg.

 6. Godkendelse af protokollat vedrørende Treklang. I forbindelse med bankskifte var der uklarhed om, hvem 
der tegnede fællesrådet og Treklang. Det er nu bragt på plads og tilføjes vedtægterne.

 7. Genvalg af Peter Koberg og Karen Viuf og nyvalgt til forretningsudvalget er Mads Christian Søgaard Wen-
delboe - alle valgt for 2 år.
 Valg af 2 suppleanter: Louise Krarup og Jørgen Johnsen, begge valgt for 2 år. 
 Valg af revisor, genvalg til John Svendsen, valgt for 2 år.

 8. GF Bærmosehøjen arbejder med et projekt legeplads, men det viser sig, at det er ret svært at komme i 
gang. Det er et velkendt problem; forretningsudvalget har samme udfordringer mht. projektet ved vandreservoir 
for enden af Hjulgårdsvej. Der er noget at arbejde videre med oveni alt det andet vi slås med.
 Jørgen Johnsen fortalte om arbejdet i Ølsted Borgerforening, de har gang i flere ting bl.a. et forslag om etable-
ring af et grønt område syd for byen og vejføringer i og omkring Ølsted.

Efter en snak om orienteringerne takkede dirigenten for god ro og orden, og der blev budt på sandwich og kring-
le med øl/vand/kaffe.

 Henny Hansen Niels Hjortshøj
 Referent Dirigent
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