Referat møde 2022.09.20. hos Afd. 2 Louise

1. Referent- Louise Afd 2. Ordstyrer Eigil.
2. Godkendelse af referat af sidste møde. Alle skrev under.
3. Økonomi. Intet nyt, men de negative renter er væk.
a. Aarhus vand har fået tinglyst en rørledning på fællesareal ved Jernaldervej. Har

givet 7000,b. Advokaten har fået 72.000 og vi har planklagenævnet i gang. 2*1800 som kommer

retur.
c. Matrikel der måske skulle sælges til Din EL. Er konstateret kommunal grund. Så det

er vi ikke gået videre med. Men hvis transformeren skal flyttes ind på vores jord så
må vi se på det igen.
d. Alle kontingenter er gået ind.
4. Grønne områder.
a. Hækkene er blevet beskåret.
b. Beskæring i afd. 1 i efteråret.
c. Der gensås i biodiversiteten. Vi sår med blomster bladning, som blev brugt ved

søen/stenene.
d. Henvendelse. Rør ned i søren. Der er tvivl om det er kommunen eller os der skal

beskære rørene i søen. Vi tager fat i kommunen. Bredden i søen er for bred. Vi skal

have fundet søen frem igen. Kommunen kommer om nogle år og renser op, vi
undersøger om vi kan fremskynde. Eigil tager fat i Jan og ser hvad vi kan gøre.
e. Hvis vi ønsker træer fældet skal det meldes ind.
f.

To døde træer fæles ved industrikvarteret.

g. Stykket ved Eldalen synes det går lidt tæt på dem. Skygger for deres solgård. Måske

skulle vi fælde de største og løse problemet. Eigil går en tur med dem og ser
hvordan det løses bedst muligt.
h. Træ ved 210-2016 er helt dødt og skal erstattes.
i.

Stien rundt om søen, er blevet for smal. Vi skal have ny stenmel. Der skal være
plads til man kan gå ved siden af hinanden.

j.

Stien der ønskes hævet grundet vand, bliver for omkostningstungt. Det vurderes at
problemet er så kort en periode set i forhold til udgiften.

k. Afd. 1 Jordvolden ud mod Holmstrupgårdsvej. Hvem har vedligeholdelsen. Grunden

ejeren ejer jorden ind til jordvolden, men har vedligeholdelsespligten op til midten
af jordvolden. Kommunen vedligeholder resten. Jf. lokalplanen fra 1987.
5. Viborgvej
a. Vi blev inviteret ind på rådhuset, vi havde sendt dokumentation ind op til

byrådsmødet, men de var ikke blevet set igennem. Vi fremlagde sagen og der er
sket det at teknisk afd. Har fået sagen igen. Ny formand og rådkvinde. De vil gerne
have svar på, hvordan sagen er blevet behandlet. De er ved at se på om vi skal have

et lyskryds. Rådmanden holdt sig til det gamle projekt. Der var ikke taget højde for
hele den proces vi har været igennem. Det bliver der samlet op på nu.
Nye målinger, vurderinger omkring sikkerhed og tid.
Der kommer en artikel i lokalavisen om beboer inddragelse.
Vi følger op på hvornår det går i teknisk udvalg. Det er en lang proces vi går ind i og
det er i vores interesse at lade den politiske proces gå sin gang.

Hjemmesiden https://holmstrup-bakker.dk/sidste%20nyt.html er opdateret med den
nyeste udvikling indenfor Viborgvej.
Vi har klaget over vejen krydser rekreative områder og cykelstier samt skolestier. Der
er søgt dispensation for lokalplanen uden at tage hensyn til alle punkter.
Hele sagen er sat i bero efter klagerne og formelle fejl. https://holmstrupbakker.dk/onewebmedia/Dok.%20323%20-%20Tilbagekaldelse%20ekspropriation.pdf

6. Eventuelt.
a. Kontor/højhuset. De er lidt presset. Besøg bliver ikke nu. Elevatoren er endnu ikke

installeret. De er ikke klar endnu og vi har ikke en tidshorisont. Vi skal også tage
hensyn til praktik omkring lejere. Der kommer indbydelser ud når vi har en dato.
b. Trygfonden er gået med til at holde 5 kurser. Af 20-25 medvirkende.
c. Bænke det bliver et forårsprojekt.

d. Fodboldmål vi skal have flyttet dem. Jan kan ikke få dem op i hans bil. Eigil løser

problemet.
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