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Agenda 
 

Punkt Noter Beslutninger/Opgaver 

1.  Naturprojekt på Constantinborg 
 
Lokalrådet fik en gennemgang af projektet for 
genoprettelse af vild natur på Familien Holch 
Povlsens jorde. 
 
Lokalrådet var umiddelbart positiv overfor det 
fremlagte projekt. Der ligges vægt på at 
området bliver (mindst) ligeså tilgængeligt 
som det er i dag. Der blev refereret til nogle 
trafikanalyser som ikke blev præsenteret, så 
den trafikmæssige konsekvens af projektet kan 
lokalrådet ikke forholde sig konkret til. 
Umiddelbart vurderes at 
hastighedsbegrænsende konsekvenser ikke vil 
være uden fordele, da trafikken f.eks. på aleen 
i dag vurderes farlig for bløde trafikanter. 
 

 
Lokalrådet indvilgede i at lave et skriv til 
kommunen med vores umiddelbare 
opbakning til projektet (med forbehold 
for konsekvenser som eventuelt ikke blev 
drøftet på mødet) 
Ansvarlig; Gert, afventer Else, eventuelt i 
denne måned. 

2.  Formandskab af Stavtrup Lokalråd 
 
Efter 30 års engagement i Stavtrup Lokalråd 
ønsker Gert at træde tilbage som formand i 
forbindelse med generalforsamlingen 2020. 
Da ingen er på valg til generalforsamlingen i 
2020 findes formanden blandt nuværende 
medlemmer.  
 
Mødet udtalte stor forståelse, og stor 
taknemmelighed på Stavtrups vegne for den 
kæmpe indsats Gert har gjort for byen. 
 

 
Opgave: Karen sørger for at email til 
stavtrup.lokalraad@gmail.com fremover 
også videresendes til Mikkel (evt. andre?) 

3.  Overgang til fællesråd på kommunale 
præmisser 
 

 
Mikkel etablerer (i samarbejde med 
Flemming) et CVR-nummer til 
Lokalrådet. 

Dato 20-08-2020 
Tidspunkt 20.00 - 22.00 
Sted Hos Mikkel, Rugbjergvej 20 
Deltagere Gert Aarslev, Poul-Erik Tindbæk, Karen Yde, Mikkel Stærk Dickenson (Pippi/Else 

Magaard, deltagende som gæst til punkt 1) 
Fraværende Flemming Hamann 
Referent Mikkel Stærk Dickenson 



 
 
 

 

Vi diskuterede mulighederne for at konvertere 
Stavtrup Lokalråd til Stavtrup Fællesråd, i 
forbindelse med generalforsamlingen 2021, 
hvor Lokalrådets medlemmer er på valg. 
Opdateringen af vedtægterne vil tage 
udgangspunkt i Aarhus Kommunes 
standardvedtægter som kan findes på:  
https://www.aarhus.dk/media/26810/l-
_jette-faellesraadene-faellesraadene-
standardvedtaegter-standardvedtaegter-til-
faellesraadene_feb2019.pdf 
 

 
Mikkel faciliterer arbejdet med de nye 
vedtægter, og fremsender oplæg til resten 
af medlemmerne. 

4.  Dato for generalforsamling i 2020 
 
 

På grund af covid-19 og lukning af 
søholm, Udskydes forventes 
generalforsamlingen at blive planlagt til 
det sidste kvartal af 2020 
 
Opgave: Dato udmeldes på facebook og 
stavtrupportalen så snart den kendes. 
Mikkel 
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