
Agenda ved generalforsamling 2023 i Gl. Egå Fællesråd – afholdt i Gl. Egå Forsamlingshus den 7. februar 

2023 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen 

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

7. Valg af revisor samt suppleanter 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1) 

Formand for Gl. Egå Fællesråd Rikke Gade Johansen bød velkommen og Arne blev valgt som dirigent. 

Arne bekræftede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og gav herefter ordet videre til 

formanden. 

 

Ad 2) 

Bestyrelsens beretning  

Rikke indledte med en orientering om, hvad fællesrådet er, og hvad vi arbejder med.  

Fællesrådet samarbejder med Aarhus Kommune og er borgernes ”talerør” til byrådet og den kommunale 

forvaltning, ligesom fællesrådet også bliver informeret og taget med på råd ift. Kommunale anliggender, 

som vedrører vores område.  

I året 2022 har vi deltaget i: 

• Møde med Hjortshøj og Todbjerg/Mejlby fællesråd (bl.a. omkring et ønske om en fælles super 

cykelsti) 

• Seminar med andre fællesråd 

• Løbende dialog med Mobilitet i Teknik & Miljø 

 

Afholdte arrangementer i 2022: 

Høstfest 2022 

Høstfesten blev ligesom sidste år afholdt i to tidsrum, først med fiskekonkurrence ved gadekæret og 

efterfølgende aftenarrangement i Stakladen med grill. 

Affaldsindsamling 2022 

Der blev afholdt affaldsindsamling i april måned samarbejde med kirken. 



 

 

Kommende arrangementer i 2023: 

Borgmesterbesøg – 6. marts 2023 

Borgmester Jacob Bundsgaard aflægger Gl. Egå et besøg mandag den 6. marts 2023. Der vil først være et 

møde med fællesrådet og efterfølgende er der åbent hus i tidsrummet kl. 18.00 – 19.00 for alle 

interesserede borgere i Gl. Egå, som måtte have lyst til en snak med borgmesteren. 

Affaldsindsamling – 26. marts 2023 

Der er oprettet en affaldsindsamling søndag den 26.  marts 2023 kl. 13.00 – 15.00. Arrangementet er 

annonceret på fællesrådets facebookside. Vi mødes på parkeringspladsen ved sognegården, hvor der 

uddeles ruter og affaldssække. 

Høstfest – 26. august 2023 

Årets høstfest bliver afholdt lørdag den 26. august 2023.  

 

Kommunikation og information 

Der opfordres til, at man tilmelder sig fællesrådets kommunikationstjenester (sms og facebook), således 

man via disse kanaler, kan holde sig informeret om, hvad der rører sig i lokalområdet og hvornår der er 

arrangementer og møder for beboere i Gl. Egå. Sendt sms med teksten Egå til 1245 for at blive tilmeldt 

ordningen. 

Det er også muligt at se nyhederne på facebook – uden at være logget ind. 

Det blev forslået at vi tilføjer Gl. Egå fællesråd til gruppens navn på facebooksiden, så siden også kommer 

frem, når der søges efter fællesrådet. 

 

Trafik 

Mejlbyvej er gennem Gl. Egå blevet ændret/moderniseret efteråret 2022 med følgende udførte arbejder:  

• Hævet flade i krydset ved Egå Mosevej / Eghøjvej. 

• Hellen overfor gadekæret er rykket til fordel for fodgængere, som skal krydse vejen. 

• Forbedret fortov – særligt omkring kirken. 

• Vejbump (chikaner) er tilpasset en fart på 40 km/t. 

Det er et stort ønske for fællesrådet, at tung trafik fjernes fra Gl. Egå, men politiet kan ikke håndhæve dette 

og derfor er det ikke en mulighed, at få dette forbud indført. 

Der er generelt en god oplevelse at dialogen med kommunen omkring udfordringerne med trafikken 

gennem Gl. Egå. Kommunen er lydhøre og løsningsorienterede i det omfang det er muligt. 

Der opleves problemer med glatførebekæmpelse omkring kirken. Vi retter henvendelse til kirken herom. I 

samme ombæring vil vi spørge til, hvem der skal håndhæve parkeringsreglen med maks. 3 timers parkering. 

  



Igangværende planer 

Solceller 

Kort opremsning af forløbet omkring solceller. 

Kommunen har modtaget et projektforslag (den 18.10.2021). Sagen ligger stille hos kommunen og afventer 

behandling. Der afventes fortsat accept af plananmodning, altså at forslaget kan blive set på og taget 

stilling til. Der mangler midler til at behandle disse sager og der kører derfor en sideløbende proces, som 

skal sikre, at der bliver frigivet flere midler til netop at behandler de sager, som omhandler projekter for 

den grønne omstilling. 

Det indkomne projektforslag udgør et solcelleanlæg på 49,5 ha.   

Sagen skal først tages under behandling og der skal udarbejdes en miljøvurdering, inden der kan udarbejdes 

en temaplan og et lokalplanforlag, som skal sendes ud i høring.  

 

Blomstergården på Egå Mosevej 

Kommunen har givet ejendommens ejer nedrivningstilladelse. 

Ejendommens ejer har fremlagt et forslag til en ny bebyggelse, som fællesrådet har givet lidt indsigelse 

omkring bl.a. at vi ønsker bindingsværket bevaret i en ny bebyggelse, hvilket ikke er planen pt. Der vil blive 

afholdt et møde mellem ejendommens ejer, dennes arkitekt, kommunen samt repræsentanter fra 

fællesrådet. 

 

Kirstineborg (ved æbleplantagen i Hjortshøj) 

Området er udpeget til udvikling af boliger. Der afventes en helhedsplan fra kommunen, som skal give 

retningslinjerne for en fremtidig lokalplan. Der vil blive plads til mange nye beboelser og interessen i Gl. Egå 

går primært på den øgede trafik. 

 

Kringelled og Øster Kringelvej 

Industriområdet ved Dansk Roadshow. 

Der foreligger projektforslag, som er under behandling hos kommunen. 

Næste step er en offentlig høring. 

 

  



Ad 3) 

Kassererens beretning 

Rikke gennemgik regnskabet for 2022. Budget 2023 bliver udarbejdet snarest. 

 

Ad 4) 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen. 

 

Ad 5) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Et af de eksisterende medlemmer i fællesrådet (Morten) ønskede ikke at genopstille, men kan fortsat 

kontaktes for hjælp til diverse forefaldende arbejde. 

Resterende del af fællesrådet genopstiller. 

Der var ikke nye medlemmer, som ønskede at stille op til fællesrådet 

Herefter består fællesrådet af følgende medlemmer: 

Rikke (formand) 

Jakob (næstformand) 

Krestian (bestyrelsesmedlem) 

Heidi (bestyrelsesmedlem) 

Kim (kasserer) 

 

Ad 6) 

Valg af revisor samt suppleanter 

Arne bliver ny revisor. 

Og Kai-Ove Hansen er 1. revisorsuppleant.  

 

Ad 7) 

Eventuelt 

Hjælpeliste – Det er rart at have nogle man kan kontakte for hjælp til diverse opgaver 

Kirsten, Arne, Morten og Søren hjælper gerne til. 

 

Gadekæret 

Er der nogle fra kommunen som tager sig af oprensning?  

Kan man eventuelt få klippet buske og træer til, så der bliver bedre passage. 

Fællesrådet undersøger dette. 


