
Referat fra Landsbyrådets møde den 4. maj 2020 

Sted: Virtuelt       
Deltagere: Simon, Anne, Anna Margrethe, Aviaja, Else, Tina 
Referent: Tina Thybo Sørensen 
  Emne    

0. 
Navneskift i udvalget 
Simon Svensson indtræder i Landsbyrådet i stedet for Heine, som har valgt at forlade rådet. Simon 
stilles på valg i foråret 2021. 

   

1. Godkendelse af referat fra sidst og denne dagsorden 
Godkendt.  

   

2. 

Cykelsti	langs	Langelinie 
Vi formulerer skrift med vores ønsker til Veje og Trafik, og Simon er medskriver. Vi har følgende 
ønsker: 

 1. 
Cykelstien skal følge langs Langelinie hele vejen, og ikke slå et sving ind om Borum Møllevej og 
skoven. Og hermed vil det naturlige være at lægge den nordlige side af vejen. Det skal 
samtænkes, at cykelstien indgår i en løsningsmodel for sikker skolevej, hvad enten du kommer fra 
øst eller vest- og GIS kortene viser at der ligger et ønske om at lave en cykelsti fra Præstbrovej 
mod Skovby Nord. Anna Margrethe undersøger, hvem vi skal sende skriftet til.   

2. 
I øvrigt er Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune er i gang med dialog om supercykelsti 
projekter, spændende hvilke udslag det vil give. 

   

3. 

Det	farlige	hjørne	overfor	OK	tanken	-	Punktet har Landbyrådets førsteprioritet 
Cykelstien ved hjørnet overfor OK tanken mellem Langelinie og Ladingvej er helt 
uhensigtsmæssigt lavet. Stien ophører, ifølge skiltene, pludseligt lidt før hjørnet, og de bløde 
trafikanter ledes ud til ”ingenting”. Der er stor fare for at cyklister, gående, knallerter støder 
sammen i det meget skarpe sving. Udsigts-forholdene er dårlige. Dertil kommer, at lastbiler flere 
gange, med deres bageste ende, har ramt de pullerter der er sat op i svinget. Og mange store 
lastbiler med dobbelt anhænger og med store træstammer til Herskind Savværk kører i dette 
sving hver dag. Skolens elever skal via dette hjørne, på deres vej til skole.   
 

Landsbyrådet sender et skrift til Færdselspolitiet om sagen. De må være de mest kvalificerede, til 
at afklare forholdene i forhold til gældende regler for sikker skolevej.  

   

4. 
Delebil 
Vi kontakter Herskindsigt og beder dem slå op på storskærm og på FB, at vi ønsker at etablere en 
arbejdsgruppe, der kan arbejde med sagen. 

   

5. 
Slogan 
Vi laver en konkurrence. Anna Margrethe taler med Jakob Houg, om at formulere noget og hun 
spørger Dagli`Brugsen om, hvorvidt de vil give en lille præmie.  

   

6. 
Landsby	klyngesamarbejdet 
Lading/Fajstrup ønsker ikke at være med, men Sjelle, Skjørring og Borum/Lyngby vil gerne 
samarbejde på nogle områder. Vi afventer afholdelse af næste møde. 

   



7. 

Byforskønnelse 
Der er plantet buske, og fødderne til bænken rundt om det store træ er galvaniseret, og der er 
stadig mange penge til projektet. Anna Margrethe har bestilt blomster til at stille ud til 
vejen.  Aviaja og Anna Margrethe mødes snarest og arbejder videre med emnet. Byportene 
kommer først op, når helle-anlæggene er etableret.  

   

8. 

Prioritering	af	punkter,	vi	vil	arbejde	med	–	i	nævnte	rækkefølge 
Delebil 
Slogan   
Trafik og cykelstier 
Arbejdet med skolestruktur  
Julelys 

   

9. 
Skole-strukturgruppen	Gruppen afholdt møde for ca. 14 dage siden. Tidsplanen er ændret 
og blevet mere tidspresset. Arbejdsgruppen er i gang med at lægge en slagplan, der tager højde 
for corona-tiden. De afholder skypemøder og er i fuld gang med planerne.  

   

 
10. Eventuelt    

Næste møde er den 9. juni kl. 20.00. Sted aftales sener 
Dagsorden til næste møde 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden til i dag 
2. Ny fra by-forskønnelsesgruppen 
3. Ny fra skolestrukturgruppen 
4. Forslag til nyt navn til Landsbyrådet - “Landsbyrådet i NordØst” 

-forslag fra Tina 
 5.  Eventuelt 

 


