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Beretning generalforsamling 23. sept. 2020 
 
Vi gik i gang i denne bestyrelse den 19. april 2019.  Skulle have holdt generalforsamling i marts 
2020. Fortsatte ufortrødent. Halvandet år.  
TAK - tak for en flot opbakning fra jer alle. Berigende og sjovt år, spændende - ikke mindst, fordi vi 
møder et stort engagement og en række gode folk blandt jer, og for mig personligt, fordi jeg har 
haft fornøjelsen af en skøn og dygtig bestyrelse. 
 
Det har også været et år, hvor vi i høj grad har kunnet mærke, at Aarhus Kommune arbejder 
meget bevidst med at sikre fællesrådene indflydelse - for på den måde at give lokalbefolkningerne 
mere indflydelse. Jow, der er på nogle punkter stadig noget at arbejde med. Men det går absolut 
den rigtige vej.  
 
Mødeaktivitet – kommunen 
Vi for-høres om nye lokalplaner, vi bliver inddraget i at udarbejde nye politikker og har møder om 
specifikke ønsker i vores område. Det har betydet, at vi i 2019 og 2020 har haft en temmelig stor 
mødeaktivitet i bestyrelsen.  
Workshops om arkitektur, om erhvervspolitik, om omdannelse af erhvervsområder til blandet 
bolig og erhverv, om mobilitet og om et mere grønt og blåt Aarhus.  
Del møder om Bering-Beder vejen – her kæmper vi for støjskærmning og for, at trafikken kan 
afvikles rimeligt, mens anlæg af vejen er i gang.  
 
Og når vi bliver inddraget, så er det absolut nødvendigt, at vi ved, om vi har fingeren på pulsen 
blandt os alle - blandt jer. Sidste år fremlagde vi vores lokale udviklingsplan her på 
generalforsamlingen, og den har vi brugt flittigt siden. Så ved vi, at vi står på det, som er ønskerne 
her fra området. Vi har en rød tråd.  
 
Fællesstedet 
I april 2019 fik vi en henvendelse fra Børn og Unge - for der havde i en periode været udfordringer 
med, at vi har lidt for mange unge, der ikke helt ved, hvor de skal være om aftenen. Der var for 
mange situationer med legepladser på daginstitutioner, hvor der ikke blev ryddet op. Samtidig var 
det vores oplevelse i fællesrådet, at tonen og måden unge mennesker blev talt om her i Kolt-
Hasselager - den var ikke ok. Det er vores unge mennesker. Det er dejlige unge mennesker. De 
skal ikke skældes hæder og ære fra. Faktisk så skal vi glæde os over, at vi her i området også kan 
nyde lyden af unge mennesker.  
 
Vi holdt et borgermøde 28. maj 2019. Både de unge OG de voksne udviklede i to forskellige 
grupper hver deres ide. Det viste sig at være den samme. Et sted for os alle, noget vi bygger 
sammen, og som ligger, der hvor ridehallen lå.  
Med støtte fra Hasselager Borgerforening og Lions Club samt Fællesrådet lykkedes det at få noget 
bygget og med stor opbakning fra mange borgere. Det var en super fin dag. Og hele sommeren gik 
det rigtig godt. Meldingen fra Børn og Unge var at antallet af "hændelser" i Kolt-Hasselager faldt 
drastisk. Måden vi greb det an på er nu blevet et "koncept" som andre fællesråd kan bruge.  
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I sommeren i år ville vi gerne have bygget noget lidt mere holdbart.  Covid-19 saboterede den 
plan. Men vi har fået midler fra det nye Koltråd som vi i fællesrådet ønsker at dedikere til at gøre 
en indsats for vores unge mennesker i form af et blivende sted. Det arbejder vi videre med og igen 
– her står vi på den lokale udviklingsplan, hvor et stort flertal pegede på, at det er området, hvor 
den gamle ridehal lå, som er vores centrum, vores midte. Hvor der er en drøm om et grønt 
område, der hvor ridehallen lå – et område fyldt med naturens mangfoldighed og insekter og 
steder at mødes. VI pusler med planer om et borgermøde sammen med skolen.  
 
Udviklingsplanen har vi faktisk uddelt flittigt i kommunen. Hver eneste magistrat og kontaktperson 
har fået en lokal udviklingsplan, og vi bruger den hver gang vi skal afgive høringssvar.  
 
Video:  
Vi har også fået udviklet en video i 2019 om Kolt-Hasselager. Vi er så mange nye herude, at vi 
mente, det var væsentligt, at vi sammen beskrev  vores område. Når et område får næsten 
dobbelt så mange indbyggere på ganske få år, så sker der noget med vores kultur - vores 
sammenhængskraft. Det er vigtigt at nye lærer vores kultur at kende og, at vi værner om det, vi 
synes er vigtigt sammen. Derfor skrev vi et manuskript med afsæt i det, som alle var enige om i 
den lokale udviklingsplan. En lang række af lokale virksomheder bakkede økonomisk op. Det var 
faktisk overvældende.  
Vi vil gerne vise jer filmen. Den kan deles fra vores hjemmeside.  
 
Bering-Beder-Vejen 
Bering-Beder Vejen har fyldt en del i året, 
I 2019 været i dybden med vejens forløb, og den trafiksituation, der opstår, mens vejen bliver 
bygget.  
Godt samarbejde med fællesrådene langs hele Bering-Beder Vejen, og med kommunen.  
Februar 2020 afholdt særligt borgermøde her i Kolt-Hasselager fordi trafikudfordringerne er 
særligt store her mens den første del af Bering-Bedervejen anlægges. Nu står vi foran den 
sværeste tid rent trafikalt.  
 
Synlighed 
VI har i 2019 og 2020 stort fokus på at blive bedre til at kommunikere og skabe synlighed omkring  
fællesrådet, så folk ved, at vi er her.  
Ny hjemmeside alle medlemsforeninger mulighed for at gøre reklame for deres aktiviteter. 
Annoncer på hjemmesiden i et vist omfang.   
Info i blade i området fx Hasselnødden/Hasselager Borgerforening og KoltNyt som udgives af 
centerrådet i lokalcenter Koltgården.  
Fælles blad – tager vi op igen, hvis der er ønsker om det.    
 
Midler  
I 2019 har vi også for første gang oplevet, at fællesrådet nu ikke længere "kun" skal uddele støtte 
af de tilskudsmidler vi får. 
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Midler fra overskud af salget af vand i Superbrugsen, der har en særlig Kolt-Hasselager Fællesråd 
vand. De penge vil gå til dem, der søger hos os. Og vi vil derfor også i højere grad synliggøre, at 
man kan søge støtte hos fællesrådet.  
Brugsforeningen Tryg – Koltrådet. Opfordre medlemmer til at være opmærksomme på, at 
Brugsforeningen Tryg har nedsat et Koltråd, der har mange midler til fordeling.  
 
Støtte:  
I 2019 og 2020 har Fællesrådet givet støtte til Legepatrulje og legebutik på Bavnehøj Skole, til  
juletræsfest på Koltgården, til KoltNyt og til Daghøjskolen, og vi har i 2020 også støttet et nyt 
teatertæppe i Bering Amatørteaterforening.   
2020 er mange af de ting, vi normalt ville støtte, blevet aflyst, og jeg er ikke i tvivl om, at vi nu ser 
på en ny normal – og at vi – og I som foreninger skal tænke i nye måder at mødes på, skabe 
aktiviteter på. Og måske er det noget af det, en ny bestyrelse skal se nærmere på – altså hvordan 
vores medlemsforeninger kan inspirere hinanden med nye måder at coronasikre aktiviteter på.  
 
Blomsterløg og spiseligt 
Lad os skifte emne til forårsbebudere. Vi søgte i 2019 - og fik 3000 blomsterløg af Aarhus 
Kommune. Vi spurgte borgerne hvor de helst ville have dem. I rundkørslen fik flest stemmer og 5. 
oktober 2019 mødtes vi og plantede. Det var en super fin dag. Vi tror på, at det netop er ved at 
mødes i fællesskaber på tværs af alder, at vi skaber et stærkt fællesskab i Kolt-Hasselager. Præcis 
som udviklingsplanen også siger. I år fik vi afslag. Til gengæld har vi søgt penge fra Smag Aarhus og 
Koltrådet og fået midler til at plante spiseligt, der hvor kælkebakken ligger. Grundejerforeningen i 
området har velvilligt stillet 300 m2 til rådighed. Og her skal vi og alle der vil være med den 24. 
oktober plante frugttræer og buske.  
Næste år kunne vi i den nuværende bestyrelse godt tænke os igen at plante blomsterløg.  
 
Hasselager Vildskov 
I slutningen af 2019 og i 2020 har Hasselager Vildskov også fyldt en del. Det er allerede og vil i 
endnu højere grad blive et dejligt område. I den forbindelse driver fællesrådet en shelter-gruppe 
og er formidler af kontakt mellem dem, der kunne tænke sig et kogræsserlaug og arbejde med 
naturpleje.  
 
Høringssvar:  
Vi har afgivet en del høringssvar eller har svaret på forundersøgelser - i 2019 har det især handlet 
om Bygmagrunden, lokalområde syd for Genvejen, Fuglekærvej, Kildeagervej 150 og 
Hovedvejen/elmetoften i forbindelse med Rema 1000. Samtidig har vi afgivet høringssvar på  
Erhvervstemaplan og på planstrategien - brudt ned i arealer til alle boligtyper, en grønnere by med 
mere blåt, omstilling til grøn energi og på en sammenhæng mellem kommunens naturområder, 
værdifulde landskaber.  Og så har vi også blandet os i byfortætning, og har en holdning til 
vedvarende energianlæg i Aarhus (altså i vores område).   
 
Man kan sige, at langt de fleste af vores høringssvar handler om at tage vare på lokalsamfundet 
herude, have fokus på trafiksikkerhed, vors fællesskab. Vi mener, det er vigtigt, at vi alle oplever at 
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vores bysamfund hænger godt sammen,  at vi ikke vil højhuse midt i parcelhuskvarterer, og at der 
skal være gode boliger til enhver alder herude. Vi har særligt fokus på seniorboliger, som vi i høj 
grad mangler.  
 
Syd for Genvejen og Lemming 
Vi har desuden brugt en del tid på status på området Syd for Genvejen - hvor der nu er plantet 
skov, hvor der skal være flere parcelhuse men så sandelig også skal tænkes i, hvordan vi får koblet 
Lemming bedre sammen med Kolt-Hasselager. Og vi har brugt tid på at drøfte Lemmingvej med 
borgere i Lemming og langs Lemmingvej, hvor BaneDanmarks hævning af jernbanebroen har 
konsekvenser for både enkeltborgere og for trafikken. Og velkommen til en ny borgerforening – 
Lemming Borgerforening.  
Som led i udviklingen af området Syd for Genvejen har vi også drøftet trafik, og det har bl.a. 
resulteret i, at vi har fået hastigheden på Kolt Østervej sat ned, at vi fik cykelsti fra Vangsbovej til 
Kolt Skovvej og forbedret sikkerheden på den måde. Vi har også – og vil have fokus på 
trafiksikkerheden for skolebørnene – fx når de skal over Bavnegårdsvej, hvor vi har fået 
fodgængerovergang, ligesom vi har fokus på Koltvej og Hovedvejen.  
 
Motorvej 
Sidst men ikke mindst har vi afleveret høringssvar til Vejdirektoratet omkring udvidelse af E45. Her 
er vores fokus især på, at når udvidelsen kommer, så skal der tænkes løsninger omkring støj ind.  
 
Centerområde 
Og så har vi brugt - og vil bruge krudt på at finde ud af, hvordan vi kan sikre lokalområdets ønsker i 
forhold til Kolt-Skole og boldbanerne. P.t. skal der laves en plan for området med fokus på 
beboelse. Vi er meget opmærksomme på, at der også skal være plads til et godt stærkt 
centerområde med butikker. Og at vi - som der står i udviklingsplanen - vil have et centerområde 
her. Ikke tre - sådan som kommuneplanen siger lige nu.  
 
Koltparken 
I 2019/2020 har vi også deltaget i et samarbejde mellem Miljø og teknik, Omsorg og Børn og unge 
- altså hele tre magistrater. Målet for samarbejdet er at skabe nye grønne områder, hvor man kan 
mødes på tværs af generationer. Det ser ud til at ende med Kolt-Park. Det handler om, at det lille 
parkområde mellem Kolt-Skole og lokalcenteret bliver gjort lidt bedre, med en bro over den lille 
sø, med bedre stier, flere vilde blomster og blomsterkasser som både ældre og børn kan få glæde 
af.   
 
Ung i Aarhus Syd 
I 2019 blev fællesrådet også spurgt, om vi ville stille med fællesrådets formand som medlem af 
bestyrelsen for alle klubber og ungdomsskole i Aarhus Syd, og der sidder jeg så. Fællesrådet har 
samtidig formandskabet i Aarhus Syd. Her er vores fokus, at vi får så mange penge som muligt ud 
at arbejde for fællesskaber på tværs af alder i vores lokalsamfund. Vores unge skal mødes med 
andre unge - og med resten af os.  
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Oplandsudvalg 
Vi har i 2019 – og 2020 også været sure. Rigtig sure. Der blev nedsat et oplandsudvalg af Aarhus 
Byråd. Et såkaldt §17,4 udvalg hvor der kunne indgå repræsentanter for fællesrådene. Der havde 
vi gerne siddet med. Men vi kunne konstatere, at Kolt-Hasselager ikke betragtes som opland. Hvad 
vi så er, ja det må guderne vide, og det er vi f... sure over. Vi er et selvstændigt byområde. Og vi er 
opland. Og vi vil behandles som sådan.  
 
 
 
Medlemmerne 
Heldigvis hjælper det på humøret, at vi også har sat gang i en række gode ting, at vi har nogle 
dejlige medlemsforeninger, medlemsvirksomheder og enkelthusstande. Og dem har vi fået flere af 
i det forgangne år. 
2019 og 2020  har været begivenhedsrige år. Travle år. Tak til bestyrelsen for en kæmpe indsats og 
godt humør. Og endnu engang - tak for opbakningen. Og hermed er beretningen slut.  
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