
Generalforsamling Borum Borgerforening 
Tirsdag 20. februar 2018 i forsamlingshuset. 
 
Referat 
Deltagere: 46 
 
 
Hanne bød velkommen på bestyrelsens vegne.  

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Marie Vendelboe, som blev valgt. 
2. Beretning fra bestyrelsen og borgerforeningens udvalg. 

 
Søren aflagde bestyrelsens beretning. (Se den i selvstændigt dokument) 
Derefter debat om beretningen: 

Bestyrelsen foreslår at stoppe samarbejdet med menighedsrådet om sognebladet for at 
spare uddelingen på 3.300 kr. jvf beretningen. Det gav debat.  

- Det er ikke alle der er med på nymodens medier som Facebook. Man burde kikke 
på, hvor mange, der læser det, mente Lone H, der også foreslog at frivillige delte 
det ud for at spare pengene. 

 
Anders Vad var enig og pegede på ”toiletfaktoren.” 

-  Det fysiske blad gør en forskel. Kunne overveje, om der er andre løsninger. Tror 
det er gavnligt for mange arrangementer. 

 
Mogens MN og Peter T foreslog at man kunne lægge sognebladet i kirken og i 
forsamlingshuset, hvor interesserede selv kunne hente det. 

 
Andre mente det var fint at spare sognebladet væk og få det elektronisk. Det kan hentes på 
https://www.borumlyngbykirker.dk/fileadmin/group/721/Dokumenter/Borum-
Lyngby_201803.pdf 

 
Ulrik spurgte om folk kunne tilmelde sig, hvis de ville have bladet leveret. 

 
Lone H spurgte, om at bestyrelsen kunne foreslå fællesrådet, om det kan overtage udgiften 
til uddeling. 
 
Bestyrelsen takkede for forslagene og vil på næste bestyrelsesmøde drøfte hvad man gør. 

 
--- 
Peter P takkede for en god beretning og fandt det positivt, at bestyrelsen igen orker at gå 
rundt og opkræve kontingent.  

- Det er måske derfor vi er så mange her i dag? 
 
----- 
 
Vedr. privatisering af offentlige vej:  

- Vi er på Langelinie selvfølgelig voldsomt interesserede i at stoppe processen. 
Men tror ikke der er politiske muligheder for at stoppe den.  Det lykkedes i 



Favrskov, men næppe her i Aarhus. Det må dog være en opgave for 
borgerforeningen at følge det meget tæt, sagde Peter P. 

 
Jens Christian opfordrede til, at foreningen klager til kommunen, og at alle prøver at hjælpe 
med argumenter. 
 
Kirsten K gjorde opmærksom på, at man kun er syv husstande på Borum Møllevej, der 
også skal privatiseres. 

- Har det ikke en betydning hvor få, der bor på på en vejstrækning?  
 

Peter P fremhævede, at Langelinie er i meget dårlig stand.  
- Så de skal ud og lave en dyr reparation inden de overdrager den. Der er i det 

hele taget ikke meget besparelse i overdragelsen, fordi kommunen jo ikke rydder 
sne i forvejen. Så der vil gå meget lang tid, inden besparelsen er hjemme. 

 
--- 
 
Udsigtsforholdene ved svinget overfor kirken blev drøftet, og nogle spurgte, om ikke der er 
regler for hvor tæt en hæk må stå på vejen, og hvor høj den må være.  
Det blev fra bestyrelsen svaret, at den ikke vil være lokal politimand over for borgerne. Det 
bedste er, at man selv taler med de naboer, hvis hæk generer.  
 
Hanne fortalte, at hun havde haft kontakt med kommunen om et gadespejl ved kirken, men 
fik nej, fordi kommunens politik er, at man vil have så få skilte som muligt. 
 
--- 
Åbningen til at bruge forsamlingshuset mere til aktiviteter blev taget godt imod.  
 
Sten fortalte om ideen med at åbne på søndage til bordtennis. Han har indhentet tilbud på 
borde. Det koster 5-7000 kr. for et bordtennisbord.  

- Men vi vil også gerne have et sted man mødes til kaffe, brætspil og lign. 
Nancy tilføjede at plads til eventuelle bordtennisborde er clearet med forsamlingshusets 
bestyrelse, og at de vil blive låst af, så gæster til fester ikke bruger dem. 
Dette bekræftede Anders fra forsamlingshusets bestyrelse.  

- Vi vil gøre alt for at finde en løsning, også og til at låse op og i. 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
Derefter aflagde de forskellige udvalg beretninger. 
 
Teater, Nancy: 

• I december lavede vi nissespil med 14 børn, der optrådte til juletræsfesten. 
• Fest 24/3. 80'er fest. 
• Tre nye medlemmer i udvalget. 

 
Koret, Gertrud 

• Koret har 30 medlemmer men vi vil gerne have flere. 
 
Borum Folkefilm, Nikolai  

• Søger nye i udvalget for at genstarte det til næste år efter en lukket sæson. 



 
Børnegymnastik, Lone 

• Det er bare hyggeligt og sjovt. 
 
Sammenspisning, Peter T 

• Rigtigt mange. Næsten 90.... En succes, ved at være mange.... 
 
Anders spurgte om man kunne starte lidt tidligere aht små børn.  

- Jeg ved det er presset ift arbejdstid. VI kunne måske mødes kl. 18 og spise 
18.15...? 

Mads 
• Folk skal også komme til tiden… 
 
Peter T lovede at overveje et justeret tidspunkt. 

 
Pressekommissionen, Peter 

• To presninger i 2017.  
 
Borum Fri Festival, Nikolai 

• Nancy og Niels L er trådt ud af udvalget. 
• Næste gang: 17. August 2019  
• Gang i alle mulige nye tanker.  
• Det bedste er at man inviterer sine venner med og kommer. 

 
Sct. Hans festudvalg, Mogens 

• Første gang jeg har oplevet, at bålet blev brændt af to gange. Tusind tak for dem, 
der hjælp med at skaffe brænde til et nyt bål! 

• Der var i år lidt debat om serviceniveauet. Det kan være en udfordring for nogen, 
hvis de et år oplever grill og pølser og næste år kun kan få kaffe og kage. Men det 
kræver mandetimer. Og vi er lidt udfordret på ressourcer. Vi er for få til at stå med 
grill og pølser. 

• Ros til heksen. 
 
Vindmølleudvalg, Jens Chr. og Peter E 

• Sagen ligger i bero lige nu... Men hvis det kommer noget op igen er vi klar. 
• Ikke noget i vejen med kæmpevindmøller, men noget galt med lovgivningen pga 

afstanden. 
 

Legepladsudvalget, Mads 
• vi har holdt en arbejdsdag. Gør det måske også i år. 

God opbakning. 
 
Vibeke roste legepladsudvalget for at holde pladsen pæn. 
 
Juletræsfest-udvalg, Nikolai 

• En rigtig god fest med stor opbakning. Julemanden kom forbi. 
 
Fortælleaftensudvalg, Torben 

• Kører ikke for tiden, måske senere. 
 



Cykelstiudvalg, Peter 
• Min politiske fornemmelse er, at der vil blive truffet en beslutning ila de kommende 

fire år. Udvalgsbehandling af cykelhandlingsplanen snart i teknisk udvalg. Peter Trier 
og jeg deltager. 

 
Borum Grønt, Anders 

• Cafeaftener er en succes. Folk kommer og hygger og drikker kaffe. Også 
velkommen selv om man ikke er medlem! Kommet nye folk til. Ideer til udvidelser.  

 
Fastelavnssoldater, Marie 

• Det går efter en snor, og bare godt.  
• Min søn gik ud som en dreng og kom hjem som en mand.... 

 
Kunstudvalg, Gitte W 

• Plan om at lave noget festligt til udsmykning i forsamlingshuset. 
• Vil høre om borgerforeningen vil købe nogle kalendere til at give til nytilflyttere. De 

koster 100 kr. stykket. 
 
Udflugtsudvalg, Lone 

• Hvis interesse vil jeg gerne prøve at lave et nyt arrangement. 
 
Båludvalg, Marie 

• Hold øje med Facebook. 
 
Stiudvalg, Peter 

• Ja, og der er anlagt stier. Søg på sti mellem Borum og Lyngby på Google Maps. 
 
Andre udvalg (nye) 
Anders 

• vi er nogle hjemmearbejdende, der mødes til kaffe engang imellem. 
 
Musikcafeudvalg, Sten 

• Der skal musik til folket. Vi låner forsamlingshuset fire gange om året. Det bliver 
godt, hold øje med Facebook. 

 
Marie 

• Et nyt spirende udvalg: musikskole for børn med det formål at lave et børneband. 
 
Diverse: 
Lone H:  

- ikke nok at lægge arrangementer  ud på Facebook. Husk Borum-by.dk og 
sognebladet. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf 

Morten gennemgik regnskabet. 
2016: 86 medlemmer 
2017: 103 medlemmer 
Nu i 2018: 172 medlemmer 
 



Regnskab godkendt ved klapsalver. 

 
4. Forslag:  

Peter P spurgte til interessen for nabohjælp.   

- Aarhus er den kommune med flest indbrud og Borum er ikke gået ram forbi. 
- TrygFondens nabohjælp kunne være en god ide. Måske skulle vi systematisere 

det lidt.  
Nikolai 

- Det er et digitalt fællesskab. Et stærkt fælleskab, hvor man kan varsle hinanden. 
Anders 

- Der er flere tekniske niveauer. Man behøver ikke fortælle hele byen at man er 
væk, men kan nøjes med de tre-fire stykker, man kender bedst. 

Peter P 
- Jeg kan også frygte det er en devaluering af den gamle nabohjælp. Men det skal 

ikke forhindre os i at gøre noget effektivt. 
- Lyngby har lavet noget, der dækker byen. 

 
Nikolai og Anders Vad nedsætter et sikkerhedsudvalg... 

 
5. Vedtagelse af kontingent 

Kontingent, Nancy: 
- Det er fint nok at stemme dørklokker og opfordre folk til at betale. 
- Men 75 kr. er ved at være for lidt, fordi Borumfonden er tom og vi ikke får tilskud 

derfra mere. 
- Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 100 kr. per voksen om året. 

Folkepensionister dog 75 kr.  
 
Det affødte en længere debat med forslag om endnu højere kontingent og ens kontingent 
for alle. 
 
Peter P mindede om, at foreningen i sine i 40 år har haft det princip, at kontingentet ikke må 
være så højt, at ikke alle kan være med.  

- Foreningen har tidligere haft 250 medlemmer. Det er det, vi skal tilbage til. Det er 
også vigtigt, at vi er mange, når vi stiller på rådhuset og repræsenterer byen!  

 
Debatten kom herefter til at handle om at informere meget og fortælle om, at 
borgerforeningen ikke kun laver fester og sjov. Men at foreningen især er kontakt til 
kommunen og repræsenterer byens interesser over for myndighederne og sidder i 
fællesrådet. Det gør bestyrelsen i forvejen. 
 
Der var opfordringer til at lave en brochure om byen, være lidt stolte af byen og fortælle 
mere om den. Bestyrelsen svarede, at det har man gjort før og godt kan tage op igen. 
 
Anders V foreslog om man skulle samarbejde med forsamlingshuset om en 
velkomstbrochure til tilflyttere. 



 
- Eller hvorfor laver vi ikke en film som nytilflyttere kan se....? Jeg vil gerne hjælpe, 

tilbød Ulrik. 
 
Derefter blev det med stort flertal vedtaget at hæve årskontingentet fra 2019 til 100 kr. per 
person. 
 

5. Valg af bestyrelses og suppleanter. 
 

Søren genvalgt 
Mia Butler nyvalgt 
 
Suppleanter: 
Nikolai og Charlotte blev begge genvalgt 
 

6. Valg af revisor og suppleant 

Peter Ekman og Jan Lyngholm blev genvalgt til revisorer. 
 

7. Eventuelt 
Søren B.:  

- Gider I ikke godt holde jeres haner indenfor! 
 
Daniel (flyttet hertil i oktober): 

- Ønske om at foreningen arbejder med nedsættelse af hastigheder på Borum 
Landevej. 
 

Peter P, der er sekretær for fællesrådet fortalte, at man har lovet at komme med et svar til 
kommunen.  

- Der har været forslag om en 2-1 vej på Borum Landevej. Det mener vi også er en 
rigtig god ide. Og det har været foreslået af en beboer at lave vejbump. Vi har 
lovet at svare på det. 
 
Det blev på mødet konkluderet at bakke op om fællesrådets bestræbelse på at få 
nedsat hastigheden på Borum Landevej. 

 
Mads 

- Kan man også foreslå vejlys? 
 
Anders 

• 14/3 kl. 19 holder forsamlingshuset generalforsamling. 
• Håber mange dukker op... 

 
Marie takkede af. 
 
Hanne sagde tal til dirigenten og tak for den gode opbakning og debat. 
 
Referat: Søren 


