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På vegne af bestyrelsen i Borum Borgerforening skal jeg her aflægge bestyrelsens 
beretning og bagefter sender dirigenten stafetten videre til borgerforeningens udvalg, som 
hver især vil give deres del-beretninger. 
 
I det seneste år har vi i borgerforeningens bestyrelse holdt fem bestyrelsesmøder og 
arbejdet med en række sager og emner i Borum. 
 
-- 
For at starte med de lidt mindre sager har vi pillet udhængsskabet ned ved legepladsen, 
da det ikke kunne mere. Men der er fortsat et skab på købmandsgården, som alle kan 
benytte til at fortælle om offentlige arrangementer. 
  
-- 
Trafikken på Langelinie kan være farlig i svinget ved kirken pga dårlige oversigtsforhold. Vi 
har derfor i det forløbne år talt med kommunen, om det var muligt at få sat et gadespejl op 
i svinget, men vi fik et nej. 
 
-- 
Vi har også haft kikket på lugtgener ved åen og pumpehuset ved åen, og har på andet år 
haft kontakt til kommunen om det. Kommunen har tidligere spulet huset rent og lagt et 
såkaldt ”tæppe” ned over dækslet, men det har ikke hjulpet.  
Kommunen har desuden svaret, at det er de enkelte lodsejere, der skal renholde åen ud 
for deres ejendom og sikre, at der er god gennemstrømning i åen. Vi mener dog, at lugten 
fortsat kommer især fra pumpehuset, der pumper kloakrørenes indhold til Harlev. 
 
-- 
Mobile Pay har været en anden udfordring i året, der er gået. Det har været meget 
omstændigt at få foreningen på Mobile Pay. Men endelig er det lykkes, så vi kan tage imod 
kontingent og andre udgifter via Mobile Pay. 
 
-- 
Som nævnt på generalforsamlingen sidste år har vi klaget til kommunen og politiet over 
det faldefærdige og ubeboede hus på Borum Byvej 21, men uden held. Fællesrådet, som 
vi er medlem af, har også klaget flere gange, og senest har byrådsmedlem Knud N. 
Mathiesen valgt at tage sagen op i byrådet, hvorfra den blev sendt til drøftelse i teknisk 
udvalg. Vi har endnu til gode at høre, hvad der kommer ud af det. 
 
Legepladsen har i årets løb fået et nyt udvalg, som har fået lovning på penge til at 
renovere pladsen for. 
  



Den farlige Borumvej har stået på dagsordenen i en stor del af 2017. 
Sammen fællesrådet har borgerforeningen lavet en kampagne, så Borum får bedre 
sikkerhed på den meget trafikerede vej, hvor der kører mellem 3000 og 4000 biler i 
døgnet. 
 
Ønsket er meget enkelt: Giv os en sti på sølle 2,7 km, så vi kan færdes i sikkerhed på 
gåben og på cykel og så vi kan blive koblet op på kommunens øvrige cykelstinet. 
 
Kampagnen bestod i første omgang af hjemmesiden borumvej.dk, hvor vi lavede en 
spørgeskemaundersøgelse hos borgerne i hele området om deres brug af Borumvej og 
holdning til trafiksikkerheden. 
 
Behøver jeg genfortælle konklusionen?  
 
Ja, skulle der være enkelte, der ikke har læst den i Stiften, Lokalavisen eller på Facebook 
eller set det i TV2Østjylland svarede over 310 borgere på undersøgelsen. 
 
Det er en meget imponerende svarandel. Der var især svar fra Borum, men også fra 
Herskind, Sjelle og Sabro og andre steder, fordi Borumvej bruges af mange trafikanter, og 
fordi mange gerne vil cykle på ruten. 
 
Undersøgelsen viste, at 99 pct. synes, at Borumvej er for farlig at cykle på. 
Og 96 procent vil gerne cykle og gå mere på Borumvej, hvis der var en sti. 
 
Interessant er det at læse, at mange gerne vil cykle sikkert på ruten for at få motion. Og 
næst flest svarer, at de gerne ville cykle langs Borumvej for at komme på arbejde. 
 
Når 104 borgere svarer, at de gerne vil kunne cykle på arbejde, viser det, at der er et stort  
potentiale for at veksle bilkørsel til cyklisme og dermed få nedbragt antallet af biler på 
Viborgvej og i Aarhus.  
 
El-cykler gør også afstanden til og fra Tilst og Aarhus mere overkommelig for mange. Men 
tænk jer – en gevinst op måske 100 biler færre på Viborgvej og i Aarhus hver dag i 
sommerhalvåret ! Det er nogle af de argumenter, vi nu bruger over for kommunen. 
 
Undersøgelsen blev i september fulgt op af en meget vellykket cykeltur, hvor omkring 10 
seje cyklister herfra tog turen fra Borum til rådhuset for at fortælle politikerne lige op til de 
årlige  budgetforhandlinger, at vi altså mangler den cykelsti herude. Det var en tur, der gav 
genlyd på rådhuset om imponerede mange politikere.   
 
Trods meget stor og flot opbakning fra de lokalt valgte politikere: Knud N. Matiesen fra 
Dansk Folkeparti, Lone Hindø fra Socialdemokratiet og Heidi Bank fra Venstre er der 
endnu et stykke vej. 
 
Bystyret har dog fået en ny teknisk rådmand i Bünyamin Simsek fra Venstre, der har 
erklæret, at der skal flere cykelstier i landområderne. Og han har gentagne gange specifikt 
nævnt,  at han vil arbejde for cykelstier ved Solbjerg og på strækningen fra Borum til 
Viborgvej. 



 
Venstre er i mindretal i byrådet, så det kræver, at han enten selv kan finde pengene på de 
stramme budgetter eller få et flertal af partier med på tanken. Her afventer vi med nogen 
spænding, hvad det borgmesterbærende parti, Socialdemokraterne, ender med at sige i 
sagen. 
 
Men vi bliver ved med at presse på, og borgerforeningen vil gerne benytte lejligheden til 
især at takke Peter Poulsen som sekretær i fællesrådet for et tæt samarbede om sagen. 
 
Med vores fælles kamp in mente kan man med nogen ret tale om modvind på cykelstien. 
 
--- 
Modvind eller skulle man sige kommende udfordringer er der også på busfronten. 
Regionsrådet var så udspekuleret at det i efteråret 2017 udsatte kommende besparelser 
på de regionale busser for 35 mio. kr. til EFTER valget i november 2017.  
 
Men dermed er ingen jo reddet.  Bortset altså fra de politikere, der blev genvalgt.  
 
Besparelserne vil derimod dukke op igen i 2018, og så skal vi i gang med – suk – endnu 
en kamp for at bevare linjerne herude. 
 
--- 
På forsamlingshusets generalforsamling i 2017 var der fra bestyrelsen stor vilje til at give 
plads til flere arrangementer her i huset! Vi betaler fra borgerforeningen 14.000 kroner i 
husleje om året og det er for et bestemt antal gange, vi må bruge huset. Men nu skulle der 
løsnes op, løs medlingen fra forsamlingshuset, som ville give os adgang til at bruge det 
noget mere for pengene. 
 
Den dialog har vi taget hul på med forsamlingshuset og  vi vil indtil sommerferien lave et 
forsøg med aktivitetsdage i forsamlingshuset på udvalgte søndage elle andre dage. Der 
har i første omgang været udtrtykt ønske om en bordtennisaktivitet, og der vil samtidig 
være mulighed for at lave kaffe og måske spille kort, brætspil, strikke, snakke eller hvad 
man nu har lyst til. 
 
Aktiviteten er ikke helt rammet ind endnu, fordi det kræver, at der er folk, der vil tage 
ansvaret for at stå for det mht til at åbne og lukke af, være hernede og feje gulvet inden de 
går hjem. Det er ikke borgerforeningens bestyrelses opgave at stå hernede og åbne og 
lukke, men derimod de mennesker, der ønsker aktiviteten. Derfor vil vi meget gerne høre 
fra interesserede, der vil være med og tage et ansvar for de åbne søndage. 
---  
 
Fri Festival blev afholdt for tredje gang og udgave 2017 var en mindst ligeså stor succes 
som i 2013 og 2015. Vi er i bestyrelsen fortsat imponerede over den store arbejdsindsats, 
der lægges for dagen i festivalen og det flotte resultat.  
 
Og vi er rigtig glade for at Borum Fri Festival fortsat bibeholdes som en lokal festival for og 
med Borum-borgerne og deres familie og venner. Vi har ingen ønsker om, at den skal 
udvikles til en stor drikkefest for alle og enhver uden tilknytning til området. Så vil det 



ligesom ikke være vores fest mere. 
 
--- 
 
Sognebladet er det lille blad i A5 størrelse, som husstandsomdeles hver måned næsten 
hele året rundt. Det er kirken, der fremstiller og trykker bladet og borgerforeningen har i en 
årrække haft den aftale, at vi betalte for uddelingen i Borum og kunne samtidig få alt det 
stof med, vi ønskede. 
 
Vi har drøftet i bestyrelsen, at vi bruger bladet meget lidt, udvalgene gør heller ikke. Og 
taget i betragtning, at foreningens økonomi er lidt stram, synes vi, at det er meget at skulle 
finde de 3.300 kr. om året vi betaler for uddelingen. Det svarer til årskontingentet fra 44 
medlemmer. 
 
I forvejen annoncerer vi arrangementer på Facebook og borum-by.dk, og vi mener derfor, 
at sognebladet ikke har den samme betydning for os mere. 
 
Vi ønsker sognebladet alt det bedste, og kunne ikke drømme om at foreslå det nedlagt. 
Men vi vil foreslå generalforsamlingen, at borgerforeningen trækker sig fra samarbejdet 
med et behørigt varsel til menighedsrådet, der f.eks. kunne været  til udgangen af 2018. 
Dette hører vi gerne generalforsamlingens mening om. 
 
--- 
Private fællesveje er en ny skatteskrue, kommunen har opfundet. 
I løbet af de næte 20 år skal 900 kommunale veje i Aarhus Kommune privatiseres, så flere 
borgere selv skal betales for snerydning og vedligeholdelse af asfalt med mere. 
 
Under dække af at byrådet vil udrydde en såkaldt forskelsbehandling – projektet kaldes så 
mageløst for en harmonisering – skal grundejere på sammenlignelige veje have ens 
forhold. At det så også giver en besparelse på 10 mio. kr. til vejkassen er sandelig ikke 
det, det handler om, understreger kommunen. For det er nemlig ulovligt, hvis det var 
argumentet. 
 
Borum er tilsyneladende det første sted i landzone, hvor man vil privatisere veje. 
Og man starter med Langelinie på strækningen fra Tingvad og mod øst – altså den ende 
der ender blindt. 
 
I første omgang skulle Tingvad også privatiseres. Det havde vi fået brev om, os de 
berørte. Jeg ringede derfor og spurgte den ansvarlige projektleder, hvorfor Tingvad, som 
alle, der skal til og fra Aarhus inklusive busser, kører på, skal vedligeholdes af tre private 
husstande.  
 
Projektlederen slog op på et kort og opdagede, at det vist for resten var rigtigt, at den vej 
måtte være indkørsel til byen.  
Dagen efter vi fik et nyt brev.  
Nu var Tingvad taget af listen.  
Argument: At mere end 50 procent af trafikken er gennemkørende. 
 



Så meget for kommunens kendskab til lokale forhold. Jeg spurgte der i telefonen også om, 
om det var buslinjerne, der friholdt resten af Langelinie fra at blive privatiseret. Men nej, 
det var underordnet. Det var alene, fordi mere end 50 procent var gennemkørende trafik, 
at den del ikke skulle privatiseres. 
 
Om andre veje i byen senere kan komme med på listen er uvist, men muligt. Derfor kan  
det være en fælles kamp for hele byen, at protestere mod privatiseringen. Vi vil gerne høre 
generalforsamlingens mening, og om det er noget, foreningen skal involvere sig i. 
 
--- 
Det blev mange ord, men som de sidste vil jeg nævne, at bestyrelsens kasserer gennem 
de seneste mange år, Morten Krogh Larsen, har meddelt, at han synes han har aftjent sin 
værnepligt og derfor ikke genopstiller. Vi vil fra resten af bestyrelsen gerne benytte 
lejligheden til at sige Morten en stor tak for indsatsen og samarbejdet i bestyrelsen.  
Tusind tak Morten!  
 
Når vi lidt senere skal vælge folk til bestyrelsen kan det måske glæde at vide, at Nancy 
(som ikke er på valg i år) har sagt ja til at overtage posten som kasserer. 
 
Jeg vil sige tak for opmærksomheden og sende stafetten tilbage til dirigenten for at hun 
kan styre debatten om denne beretning og bagefter sende stafetten rundt til 
borgerforeningens mange udvalg. 
 
Tak for ordet, 
Søren 
 
Udvalgene: 
 
Teaterudvalget 
Koret 
Borum FolkeFilm 
Børnegymnastik 
Borum Folkefilm 
Sammenspisning 
Pressekommissionen 
Borum Fri Festival 
Sct. Hans fest-udvalg 
Vindmølleudvalg 
Legepladsudvalg 
Juletræsfest-udvalg 
Fortælleaftens-udvalg 
Cykelsti-udvalg 
Borum Grønt  
Fastelavnssoldater 
Kunstudvalg 
Udflugtsudvalg 
Båludvalg 
Bordtennisudvalg 


