
Generalforsamling Borum Borgerforening 
19. februar 2019 i Borum Forsamlingshus 
 
36 deltagere. 
 
Referat. 
 
1. Valg af dirigent: Lars Madsen valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved Søren. (Se særskilt beretning ved siden af dette referat. Det 
handler bl.a. om busser, cykelsti og fællesskab). 
 
Derefter beretninger fra foreningens udvalg: 
 
Teater, ved Nancy: 
Den 16. marts er der revy/teaterfest med satire og god mad. Og band med tre kvinder. 
Velkommen! 
 
Koret ved Helle D:  
30 medlemmer med Tina som korleder. Mødes hver torsdag og har senest holdt koncerter 
i Brabrand, Herta og Borum kirke. Alle interesserede er velkomne, og der kan altid bruges 
mænd i koret. 
 
Børnegymnastik ved Lone H:  
Der er seks børn på 3-4 år plus forældre med i år. Vi har fået ny, gratis madras. 
 
Sammenspisning ved Peter T:  
Vi går ind i et eksperimenterende år med spisning kl. 18 for at imødekomme børnefamilier. 
Nu prøver vi det af frem for at debattere det… Nogle gange er der fuldt hus, tæt på 100. 
 
Pressekommissionen ved Peter P: 
Der blev presset to gange most i september og oktober. Det var enorme mængder. Mange 
hundrede liter lokalt produceret æblemost. Skal vi lave noget om? Er det ved at være lidt 
for klemt...? Vi overvejer om vi skal indføre en tredje weekend til æblepresning. 
 
Borum Fri Festival ved Nikolai:  
Nu er det i år igen! Og der bliver to scener! Dobbelt op på cafeer og mad. Så nu kan man 
tage sine venners venner med. Tidspunkt? Lørdag 17. august ved Kringlen. 
 
Sankthansudvalg ved Søren: 
Vi kommer igen, og håber vi kan lave bål i år uden forbud… 
 
Legepladsudvalget ved Mads:   
Vi har renoveret lidt så kom og leg! Vi laver måske en arbejdsdag i løbet af året. 
 
Juletræsfest ved Peter T:  



Det gik godt og juletræsfesten kommer igen den sidste fredag før juleferien. 
 
Cykelstiudvalget ved Peter P:  
Når vi når frem til august i år er det præcist 30 år siden, der første gang blev lavet en 
henvendelse til kommunen om en cykelsti. 
2017 lavede vi i udvalget en undersøgelse af behovet og en hjemmeside: borumvej.dk. Vi 
havde også foretræde i teknisk udvalg. 
Ved valget i november 2017 tydede alt på, at vi var ved at komme højt op på listen. 
Alligevel skete intet. 
Nu laver byrådet en cykelhandlingsplan til 80 mio. Kr. – Men vi står der fortsat ikke… 
For kort tid siden var Peter T og jeg til et nyt foretræde i teknisk udvalg. 
Det lykkedes ikke at rokke på cykelhandlingsplanen, men vi mærkede igen stor velvilje. 
Teknisk rådmand Bünyamin Simsek sagde, at der kommer snart en indstilling om 
udvidelsen af Viborgvej, og at der vil cykelstien på Borumvej være med som en del af 
denne indstilling. Hvis de andre partier vil, tilføjede han. Og Ango Winther fra S nikkede 
”den kommer.” 
Vi har derfor næppe aldrig været så tæt på som nu.  

 
Fastelavnssoldater ved Morten:  
Fastelavnssoldaterne kommer rundt i sognet og ringer på dørene søndag d. 3. marts og 
inviterer til fastelavnsfest i forsamlingshuset den efterfølgende fredag, d. 8. marts.  
Samme koncept som altid!  
 
Kunstudvalg ved Gitte:  
Vi har planer om at pryde væggene i forsamlingshuset året ud. Også en kommende 
workshop, som vi vil fortælle nærmere om senere. 
 
Musikcafe ved Sten:  
Vi har haft travlt. Fire arrangementer i det første år: Bodega, vinyl og koncerter med 
Gruppe2 og Efter Isen. 
Vi ekspandere, og vil gerne være større. Hedder nu Cafe Plus, fordi der kommer andet 
end musik. Vi udsender snart et årsprogram for 2019.  
Så kom og vær med! 
Vi havde et overskud på 2.700 kr. og har doneret ca. 500 kr. til Fri Festival. 
 
Borum Fri Musikskole ved Nikolai:  
Det er sjovt og et tilløbsstykke uden sidestykke. Torsdag spiller vi ved mig. Det går ikke 
stille af. Vi er lidt mange. 10-12 børn i et band. 
Vi arbejder frem mod at spille på Borum Fri Festival, hvor vi har rigtigt gode kontakter til 
dem, der udvælger musikken... ☺ 
Man skal gå i 3. klasse for at være med.  
 
 
Spørgsmål og debat til beretningerne: 
 
Magnus: Måske kommer der et nyt udvalg. For det er lykkedes at få tilskud på over 30.000 
kr. til friluftsarrangementer. Så vi pønser på at lave et friluftsudvalg. Vi kan f.eks. købe 
telte, klatregrej, friluftsgrej og den slags. 



 
Forslag fra salen: Kunne bestyrelsen lægge en liste på Facebook /Borum-by.dk med 
kontaktoplysninger på en fra hvert udvalg. 
 
Sten: Det er fedt at bo i en by, hvor der sker så meget. Det er da berigende. 
 
Peter: Ja, der sker ganske meget i Borum. Men hvad er så fællesrådet for noget ?  
De seneste år har fællesrådet fået 15.000 kr. om året af Aarhus Kommune, som er delt 
videre ud til aktiviteter.  
Fællesrådet for Borum og Lyngby sogne består af repræsentanter fra borgerforening, 
beboerforening, partier og menighedsråd m.v. 
Fire møder om året. 
Kommunen overdænger fællesrådet med masse af materialer.  
Fællesrådet har ikke en bestyrelse. Det består af den kreds af mennesker, der kommer. 
Jeg er kombineret sekretær og kasserer indtil januar. Derefter overtager Lyngby opgaven. 
 
Søren W: Tak til Peter for et godt samarbejde mellem borgerforening og fællesråd. Peter 
har bl.a. trukket et stort læs i kampen om busserne. 
 
 
3. Regnskab 
Nancy gennemgik regnskabet. 
 
Lille underskud, men Lone H meddelte, at hun kommer med overskud fra gymnastikken på 
1.400 kr., så vi ender vi med et samlet lille overskud på ca. 400 kr. Foreningens formue er 
på 71.693 kr. Dog er 39.643 kr. bundne midler til børneaktiviteter, fastelavnssoldaternes 
konto m.v.) Tilbage er en formue på 32.050 kr. 
 
Peter P:  Vi har vel endnu større overskud? For vi har hørt om overskud ved Cafe Plus og 
der er vel også i fællesspisningen? 
 
Nancy: Fællesspisningen har eget regnskab og betaler for leje af forsamlingshuset. 
Cafe Plus kører med eget regnskab. 
 
Peter: Det er dog overskud samlet set for foreningen. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Forslag 
Kirsten K: Fin invitation til generalforsamlingen ift. de nye ansigter i byen. Men måske 
skulle bestyrelsen slå endnu mere på, at det er vigtigt, at mange i sognet er medlemmer, 
så vi får mere tyngde over for myndighederne. 
 
Søren KA spurgte til hjemmesiden Borum-by.dk 
Kunne den være mere aktiv og have et debatforum?  
- Jeg kunne godt tænke mig, at den portal havde mere vægt og mere dynamik. 
Der står heller ikke så meget om udvalgene... Kunne der være debatforum der? 
 

http://borum-by.dk/


Nikolai: Vi har tidligere prøvet at lave et debatforum på hjemmesiden, men der var ingen 
brugere. Det endte med, at vi var to, der sad og skrev ’test’ og ’hallo’ til hinanden. 
 
Mia: Men bestyrelsen vil gerne opruste på kommunikationssiden. 
Måske skal vi nedsætte et kommunikationsudvalg? 
 
Mads: Jeg var inde på hjemmesiden, da vi kikkede på hus herude, og da havde siden en 
funktion for os. Den har især en værdi for folk, før de kommer til byen. 
 
Søren B: Synes vi skal have mere over på hjemmesiden. 
Jeg synes også, der er mange med i Borums Facebook, som ikke bor her. Troede man 
skulle være beboer her. 
 
Nancy: Det er ikke bestyrelsen, der styrer Borum på Facebook. Det er Bjarke. 
Måske skulle vi lave en ny lukket Borum-gruppe. 
 
Peter P: Det er ikke et godt forslag at lave endnu en facebookgruppe om Borum. 
Det er der dårlige erfaringer med andre steder, hvor det i stedet har delt byer i to. 
Jeg vil mere henstille til, at der arbejdes med den Facebookgruppe, der findes.  
Og så få luget ud i den. 
 
Vibeke: Vores børn, der er flyttet hjemmefra, har også stor glæde af at følge med. 
De skal også fortsat have adgang. 
 
Niels H: Er det helt umuligt at gøre Borum-by.dk kommunikativ, så debatten kører der. 
 
Nikolai: Det kan man sagtens. Det har været der i årevis. Men ingen bruger det, så det 
bliver dødt. Og så bliver hjemmesiden skidt kørende. Så hellere en ærlig hjemmeside, der 
er lidt statisk, men hvor man kan finde info. 
 
Sussi: Jeg har elsket vejviseren. Har alle de gamle stående. Er der mulighed for at 
genoplive den igen. 
 
Peter P: Det har været drøftet på hvert eneste fællesrådsmøde i ti år. 
Hvert år med samme konklusion. Stort arbejde, og dejligt, hvis nogen ville lave det. 
Det er et meget stort arbejde. Og Fællesrådet har afsat pengene - mange gange. 
 
Johnny : Kunne vejviseren ikke udkomme digitalt? 
 
Lone: Det er også rart at have den på papir, den dag computeren ikke virker. 
 
Søren: Måske må man slet ikke udgive den digitalt /og på papir mere pga 
persondataforordningen. Det skal i hvert fald undersøges. 
 
Nikolai: Det ville være bedre som digital open Source, hvor folk selv skriver sig ind. 
 
Bestyrelsen tager forslagene med. 
 

http://borum-by.dk/


Anders Vad: Det kunne være sjovt, hvis man kunne få et gavlmaleri på huset nede ved 
legepladsen. Vi burde se om vi kunne få lov og finde midler til det. 
Men det vil kræve, at ejeren gav lov. 
 
 
5. Kontingent 
 
Nancy: Det er desværre ikke alle, der betaler til borgerforeningen. 
Der er 200 husstande i sognet og 82 husstande har betalt i år indtil videre... 
Så vi mangler mere end 100 husstande. 
Det gav rigtigt godt at skrive det på Facebook. Så skulle vi ud og ringe på hos færre. Men 
det var op ad bakke. Når vi kommer rundt og ringer på, er der desværre nogen, der ikke vil 
have noget med byen at gøre. Det er skuffende, at ikke flere ønsker det fællesskab og kan 
se, hvad vi arbejder med. 
 
Nancy: Jeg har talt med forsamlingshusets bestyrelse om en ide om at slå os sammen, 
når vi stemmer dørklokker, så det er en fælles sag. 
 
Kontingent: Fortsat 100 kr. per voksen. Vedtaget. 
 
 
6. Valg til bestyrelsen 
 
Nikolai genvalgt som suppleant 
 
Valgt til bestyrelse:  
Hanne og Nancy var på valg og begge tog imod genvalg. 
Peter T var også på valg, men ønskede at udtræde. 
Nikolai blev genvalgt som suppleant. 
Søren ønskede at udtræde i utide pga sit arbejde. 
 
Det betød, at suppleant Charlotte indtræder som medlem i Sørens plads og er på valg i 
2020. 
 
Og at der skulle vælge et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. 
 
Nancy: Det er enormt hyggeligt at være med i bestyrelsen. 
 
Mia: Jeg har været med i et år, meget spændende at komme tættere på de politiske 
beslutninger. Mit informationsniveau er klart blevet hævet. 
 
Trods flere anbefalinger og opfordringer ønskede ingen af generalforsamlingens deltagere 
at indtræde i bestyrelsen. 
 
Lars konkluderede, at bestyrelsen fortsætter med de valgte og selv prøver at finde et nyt 
medlem og en ny suppleant. 
 
7. Revisor og suppleant : Ekman og Jan L genvalgt. Og Anders V valgt som suppleant. 



 
8. Eventuelt 
 
Peter T: Hvad er status på busserne? 
 
Peter P: Jeg tror det er forfra. Sagen er afgjort. Forringelsen sker fra 29. Juni. 
Selvfølgelig skal der følges op på det. 
 
Peter P: Borumvej, Stillingvej, Eshøjvej, Blakhøjvej, Borum Møllevej og flere: Der bor en 
tredjedel af befolkningen i sognet. De er næsteb ikke repræsenteret her. 
Jo, der er fire ud af 36 her til mødet… 
Og jeg vil gætte på, at når I kikker kontingentlisten igennem er de ikke overrepræsenteret. 
Måske en ide at få flere medlemmer herfra? 
 
Anders Vad: En opfordring til, at udvalgene åbner sig lidt op med plads til andre. 
 
Sussi: Man bliver ikke så nemt en del af byen, når man bor lidt udenfor. Så det er godt at 
tage fat I alle de nye uden for byen. 
 
... 
 
Mia takkede dirigenten for godt arbejde og de fremmødte for et godt møde. 
 

- Tak for gode inputs om kommunikationen, om at få alle med og skabe mere bredde 
i foreningen.  

- Borgerforeningen vil gerne vil arbejde med kommunikationen, men det kræver 
arbejdstimer, og derfor kan vi opfordre interesserede til at gå ind i et 
kommunikationsudvalg, da bestyrelsen ikke kan løfte opgaven alene. 

- Også tak til Peter og Søren for et godt samarbejde i bestyrelsen. 
 

 
Referat, 
Søren  
 
 


