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Referat af

Generalforsamling i vejforeningen
Heidesvej8270
Mandag 8. sep. 2014 kl 19.30

"

Fremmødte:

Sofie Kraft, Elverdalsvej 7, Peter Kessel, Heidesvej 7, Børge Christiansen,
Heidesvej 19, Karen Jensen, Heidesvej 11. Ulla Eriksen, Heidesvej 6, Torben
og Ruth Jensen, Heidesvej 1, Jens Gert Sørensen, Heidesvej 3, Søren
Malund Thomsen og Pernille Gaarskjær, Elverdalsvej 5, Jens Hornum,
Heidesvej 9, Benedikte Apollo, Heidesvej 17, Bente Svendsen, Heidesvej 2,
Søren Wichmann Mathiessen, Heidesvej 8, Bo Boye Christensen, Heidesvej
21.

"
Søren byder velkommen og går over til første punkt
"
1. Valg af dirigent og referent
"

Jens, Heidesvej 9, blev dirigent, overtager mødeledelsen og konstaterer at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

"
Bo, Heidesvej 21, blev referent.
"
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
"

Bestyrelsens arbejde har været koncentreret om Højbjerg Plads-projektet.
Sagen befinder sig nu i en slags våbenstilstand.
Skår der skulle klinkes mellem Fællesrådets forretningsudvalg og
vejforeningerne blev det på et par møder, og samarbejdet er nu ganske
velfungerende.
Velbesøgt møde med politikerne blev afholdt op til kommunalvalget.
Interessant møde præget af modstanden mod projektet Højbjerg Plads og
specielt mod det påtænkte kommunale salg af Oddervej 80 A-C.
Bestyrelsen har i vinterens løb med henvendelser og møder været i dialog
med forvaltningen for at holde gryden i kog. Jens og Tine har vedrørende
dunkle punkter i det offentlige udbud ad flere omgange henvendt sig til
Statsforvaltningen som har givet en forhåndsgodkendelse af Højbjerg Pladsprojektet. De har fået at vide at der ikke er lavet en endelig ansøgning. De
har stillet en række spørgsmål til økonomien - f.eks. påpegning af at salget
ikke er til markedspris. Vigtigt at Statsforvaltningen bliver opmærksom på
de uregelmæssigheder der åbenbart har været.
12/5 blev afholdt borgermøde med forvaltningen og Kulturudvalget med
Sten B. Andersen i spidsen og over 200 deltagere. Et i forhold til debatten
lettere sminket referat findes på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside.
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På mødet blev præsenteret 6 mulige placeringer af Højbjerg Bibliotek.
Måden de 6 forslag blev fremlagt på bar præg af at forvaltningen havde
truffet en beslutning og udelukkende arbejdede med det offentlig-private
partnerskab i Højbjerg Plads-projektet.
- 2 nye forslag er senere kommet til: a) En placering ved Bjødstrupvej/
Ringvej Syd og b) Lyseng Idrætsanlæg.
Nu presser det på. Forvaltningen har forkastet Skådecenter, Amtsgården
og Rundhøj. Men Lyseng har fået mere vægt efter at Fællesrådet og
vejforeningerne før sommerferien i en henvendelse til forvaltningen entydigt
peger på Lyseng som biblioteksløsning og et meget gennemarbejdet
projektudkast fra sports- og idrætsklubberne med forslag om at lægge
bibliotek og Borgerservice i forlængelse af svømmehallen i Lyseng ved
Saralyst Alle v. bus 19’s stoppested. Der er lukkede stisystemer og gode
adgangsforhold for handicappede. Desuden forslag om ny badmintonhal og
mindre haller (multihal)med muligheder for andre sportsaktiviteter.
Dette forslag synes vejforeningerne er værd at sige ja til. Bør kunne hænge
økonomisk sammen. Burde være en win-winforslag. Vides ikke hvordan
holdningen er hertil og om der er truffet en beslutning i Kulturudvalget.
Formanden har siden sommerferien været i dialog med Fællesrådet om
Lyseng-løsningen og deltaget i møde, hvor helhedsplan Lyseng blev
præsenteret og strategien for fremlæggelsen blev drøftet, således at
kommunalpolitikerne var orienterede inden møde 28/8 om den kommende
biblioteksstrategi.
Sluttelig har formanden henvendt sig til Kultur og Borgerservice om sin
henvendelse fra før sommerferien om fejlen i bilaget til ansøgning om
fritagelse for offentligt udbud vedr salg af Oddervej 80. Denne er også
sendt til Christian Mølgaard, som er juridisk chef i kommunen.
NB. Se note efter referatets sidste punkt
Endelig er Søren ved Fællesrådets repræsentantskabsmøde i marts blevet
valgt til suppleant til forretningudvalget.
Opfordring til at støtte helhedsplan Lyseng, men lade foreningerne gøre
arbejdet. Samt holde fast i den gode relation til Fællesrådet. Afvente til vi
ved mere.
Jens Gert opfordrer til at Fællesrådet engagerer sig i at gøre området her
omkring mere attraktivt.

"
"
"
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
"

Intet regnskab, da der ikke er indkrævet kontingent for 2013-2014. Blev
iværksat på mødet.
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"
"
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
"
Enighed om 100 kr pr hustand.
"
"
5. Indkomne forslag
"
Ingen modtaget.
"
"
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Bente (genopstiller)
"
Bente valgt
"
"
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
"
Jens Hornung og Pernille Gaarskjær valgt
"
"
8. Valg af revisor
"
Jette Giversen genvalgt
"
"
9. Eventuelt
"
Intet
"

Note: Efter mødets afholdelse er der kommet svar på Sørens henvendelse.
Heri medgiver forvaltningen at det er fejlagtigt oplyst at “Heidesvej 3A er
ejet af Remien Ejendomme A/S. Dette er ikke korrekt. Matriklen er ejet af
en privatperson og således hverken af Aarhus Kommune eller Remien
Ejendomme A/S.” (citat fra forvaltningens svar til Søren).
Desuden påpeger forvaltningen “at Aarhus Kommune ikke har fået en
tilladelse til at sælge uden forudgående udbud, men alene har fået en
forhåndsgodkendelse. Det betyder for det første, at Aarhus Kommune – i
tilfældet af at byrådet på et tidspunkt evt. vedtager at sælge de kommunale
grunde som en del af en løsning for en ny placering af Højbjerg Bibliotek –
forud herfor vil skulle fremsende en fornyet ansøgning (naturligvis med de
korrekte grundoplysninger). Og denne ansøgning vil skulle godkendes af
Statsforvaltningen for at salget kan realiseres uden forudgående udbud.
(citat fra forvaltningens svar til Søren)

