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Bestyrelsens Beretning for 2018 
 
På vegne af bestyrelsen i borgerforeningen skal jeg her aflægge bestyrelsens beretning og 
bagefter vil dirigenten styre os igennem beretningerne fra borgerforeningens mange 
udvalg. 
 
I det seneste år har vi i borgerforeningens bestyrelse holdt fem bestyrelsesmøder og 
arbejdet med en række sager og emner i Borum. 
--- 
Som en direkte udløber af debatten på generalforsamlingen sidste år har en frivillig kreds 
overtaget uddelingen af sognebladet. Det betyder, at borgerforeningen er ude af 
forpligtelsen og dermed udgiften og sparer 3.300 kr. om året på omdeling.  
 
Det er vi meget tilfredse med, og vi vil også gerne rette en særlig tak til de friske naboer, 
der nu deler sognebladet ud frivilligt og sikrer, at det fortsat udkommer i hele sognet. 
… 
 
Mobile Pay har atter været et smertensbarn. Vi fik det faktisk op at køre sidste år, men har 
siden skiftet bank af forskellige tekniske grunde, bl.a. fordi det skulle være lettere at 
oprette Mobile Pay i en anden bank. Suk. Det er vi så stadig ved at få op at køre.  
 
Sidste år fortalte vi, at vi sammen med fællesrådet har klaget – forgæves – til kommunen 
og politiet over det faldefærdige og ubeboede hus på Borum Byvej 21, men uden held.  
Sagen kom sågar i byrådet, men uden nærmere løsning.  
 
Hjælpen er i stedet kommet fra helt lokal side, efter at Per Lindskow har købt ejendommen 
og agter at sætte den i stand. Det er måske den allerbedste løsning, der kunne findes, og 
til stor glæde for Borum, at vi ikke skal se på tomme huse stå, der står og forfalder. 
 
Året 2018 er også gået med en række tilnærmelser mellem borgerforeningen og 
forsamlingshuset. Forsamlingshuset har inviteret os til at bruge huset meget mere til lokale 
aktiviteter. 
 
For et år siden forventede vi, at kunne åbne for aktivitetsdage i forsamlingshuset på 
udvalgte søndage eller andre dage. Det er ikke rigtigt kommet i gang pga manglende 
interesse.  
 
Til gengæld holdt vi efteråret et stormøde i samarbejde med forsamlingshuset om  
idéudvikling til aktiviteter. Og det bliver der fulgt op på. 
 
Et af de nye ideer, der er opstået det seneste år, er Borum Musikcafé – nu kaldet Cafe 
Plus – som med stort engagement har skabt en ny aktivitet med hyggelige fredagscafeer 
her i forsamlingshuset med musik, både på plader og i levende live. 
 



Vi kan kun takke for intiativet, indsatsen og de flotte arrangementer, der giver Borum 
endnu en kulturel aktivitet, der gør det sjovt at bo her. 
 
I sommer holdt vi en sankthansfest, som I måske husker måtte indskrænkes til en enkelt 
tønde med ild. Pga brandfaren i den hede sommer var der bålforbud, og vi turde ikke lave 
bålrender til snobrød, men det afholdt heldigvis ikke Borum fra at møde op til en hyggelig 
og lun aften med grillpølser og øl og vand. 
 
Borumvej har også igen i det forløbne år været på dagsordenen i borgerforeningen.  
 
Vi har i samarbejde med Peter Poulsen, som er sekretær i Fællerådet for Borum Lyngby, 
deltaget i to foretræder i byrådets tekniske udvalg. Det seneste for blot få uger siden, som 
I måske har læst om på Facebook. Vi har måske aldrig været tættere på en cykelsti på 
Borumvej end netop nu. Men det er jeg sikker på vi hører mere om lidt senere i 
delberetningen fra cykelstiudvalget. 
 
I løbet af 2018 har vi også haft kontakt med kommunen for at få retttet op på bænkene i 
Bysvinget. De er i meget dårlig stand, men trods flere opringninger og rykkere har 
kommunen endnu ikke svaret tilbage. Det skyldes vist nok meget udskiftning af 
medarbejdere ved kommunen. Vi oplever i hvert fald, at det er svært at fastholde en 
kontakt og kontinuitet i samarbejdet. 
 
Busserne var det helt store emne i 2018.  
 
Vi samarbejdede både med fællesrådet og med vores nabobyer mod vest om en 
kampagne for at bevare linje 112. Der blev i første omgang afholdt et stormøde 22. 
oktober på Herskindskolen med meget stor tilslutning både af borgere og politikere.  
 
Derefter stod borgerforeningen bag et politisk debatmøde 20. november her i 
forsamlingshuset, med baggrund i en lokal undersøgelse, der viste stort behov for 
busserne. 
 
Det var et meget velbesøgt og godt møde, der dog bagefter viste sig at være næsten 
overflødigt, fordi beslutningen om at nedlægge linje 112 var truffet af embedsmænd 
samme dag inde i Aarhus.  
 
Så der sad formanden for næstformanden for teknisk udvalg og flere byrådsmedlemmer 
lige her i lokalet og drøftede linje 112 med os – helt uvidende om, at rådmanden og hans 
embedsmænd samme dag havde lukket ruten og indgået en ny busaftale med 
nabokommunerne.  
  
Linje 112, som vi kender den i dag, kører til sommeren 2019.  
 
Derefter bliver det en ny og kort buslinje fra Voel til Tilst, så man skal til at skifte bus 
undervejs til og fra Aarhus. Den vil få seks daglige afgange på hverdage i myldretiden. Så 
kan I sikkert selv regne ud, at vi mister både aften- og weekendafgange. Man kan så vist 
nok bestille noget fleksbus, og så må vi se, hvordan det virker. 
 



Modellen er den sikre vej til at kvæle den kollektive trafik. For ifølge trafikforskere er skift af 
busser undervejs på en rute altid en dræber for den kollektive trafik.  
 
Men det ved de jo godt i kommunerne, så måske er det i virkeligheden den kyniske skjulte 
dagsorden: Vi lukker ikke ruten, men laver et så tilpas elendigt tilbud, at de fleste stopper 
med at bruge bussen, hvorefter vi kan lukke den om et par år med argumentet: Manglende 
passagerer. 
 
Ud over rute 112 mister vi så også den flotte service med linje 116, som i dag kører ind 
omkring Borum i ydertidspunkterne. 
 
Det er et kæmpetab for Borum, at vi mister disse to linjer. Både for de mange, der hver 
dag skal bruge en bus i skole og på arbejde og for dem, hvis familie og gæster bruger 
bussen hertil. 
 
Og der kommer jo stadig flere til Borum Vi har i bestyrelsen talt op, at der pt er 47 børn i 
Borum under 13 år. Det er rent børneboom. Og om få år skal alle de børn jo ud af byen til 
uddannelse og fritid, byture og venner. Men hvordan?  
… 
 
Til sidst i denne beretning vil vi komme med en opfordring. 
 
Borum Borgerforening er mere end 40 år gammel og har til formål at skabe kontakt mellem 
sognets beboere og at varetage og formidle kontakt til offentlige myndigheder i sager, der 
vedrører borgerne. 
 
Det med at skabe kontakt mellem sognets beboere sker jo rigtigt fint gennem foreningens 
mange udvalg, som vel stort set alle er groet op nedefra. Hver gang en gruppe borgere har 
fået en idé, har de ført det ud i livet som et udvalg under borgerforeningen. Til glæde for 
sognet og dermed os alle. 
 
Det betyder meget, mener vi, at vi driver foreningen i fællesskab og alle kan se sig selv 
som en del af det fællesskab – altså en del af borgerforeningen.  
 
Et stærkt fællesskab er også nødvendigt for at stå stærkt over for myndighederne. For det 
er klart, at hvis vi skal repræsentere Borum Sogn er der flere, der lytter til os, hvis vi har 
200-300 medlemmer end 50. 
 
Derfor er det enormt vigtigt, at alle i sognet har lyst til at være medlem. Og vi vil gerne 
opfordre alle nye initiativer til at være en del at dette fællesskab. 
 
Vi vil gerne understrege, at vi som bestyrelse ikke sidder og er overdommere for noget 
som helst. Vi skal ikke godkende nye aktiviteter. Udvalgene er nærmest helt autonome. 
 
Vi laver i bestyrelsen fortrinsvis et politisk arbejde og udvalgene laver alt det sociale. Og 
så indsamler vi og passer på kontingentindbetalingen og er ansvarlige med regnskabet 
over generalforsamlingen. 
 



Vi har som bekendt i borgerforeningen en samarbejdsaftale med forsamlingshuset og 
betaler relativt mange af de indsamlede kontingentkroner til at leje forsamlingshuset, for at 
vi kan benytte huset til aktiviteter. Til jeres og vores aktiviteter. 
 
Derfor er det en åbenlys fordel at være medlem, fordi man så får ”gratis” adgang til huset 
her.  
 
Så kom frisk med nye ideer og vær en del af borgerforeningens mange og kreative udvalg!  
 
… 
 
Det var bestyrelsens beretning. 
 
Men derudover har jeg også lige nogle meddelelser, som de også siger henne i kirken. 
 
 
Vi kan meddele, at Peter Trier har valgt at takke af for denne gang med 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen vil gerne takke Peter for godt humør, gode samtaler og 
mange års godt samarbejde. Peter har bl.a. været aktiv i kampagnen for at få en cykelsti.  
 
Jeg vil også selv takke af for denne gang, fordi jeg af arbejdsmæssige årsager har brug for 
at træde ud af bestyrelsen. Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde! Det har været 
meget beringende at mødes med jer til gode debatter, mange gode grin og et godt og 
tillidsfuldt samarbejde i løbet af de seneste fem år. 
   
  
Tak for ordet, 
Søren 
 
 
Delberetninger fra: 
(se referatet) 
 
Teaterudvalget 
Koret 
Børnegymnastik 
Sammenspisning 
Pressekommissionen 
Borum Fri Festival 
Sct. Hans fest-udvalg 
Legepladsudvalg 
Juletræsfest-udvalg 
Cykelsti-udvalg 
Fastelavnssoldater 
Kunstudvalg 
Musik-cafeudvalg 
Børnemusik-udvalg 


