
 

Referat af Trafikudvalgsmøde d. 15.03.2016 kl. 19.00 
 
Deltagere: 
Anne Marie, Palle, Georg, Jarl, Kirsten, Charlotte 
 
Fravær: 
Mette havde meldt afbud og har meddelt at hun udtræder af trafikgruppen. Rumle udeblev bare. 
 
 

1) Valg af ordstyrer. Kirsten valgte sig selv. 
 

2) Valg af referent. Jarl meldte sig frivilligt. 
 

3) Grusgravning Holmevej. Vi afventer, og følger udviklingen når tilladelserne falder endelig på plads. 
 

4) Trafik ved Bycentret. Vi venter på skitseforslag fra kommunen, som så skal forelægges Folmerhus 
og Brugsen før vi kan gå videre. 

 
5) Cykelsti langs Gulddyssevej. Der er bevilliget kr. 1,7 mio til projektet. Vi kontakter Marianne 

Druedahl fra Gulddyssegården, for at blive informeret om hvordan cykelstien forventes at passere 
Gulddyssegården, og hvilken indflydelse det kan have på projektet. 

 
6) Hejstrupvej-krydset. Trafikgruppen holder møde med Torben Jørgensen og Morten Gjerskov ved 

krydset kl. 07.30 Onsdag morgen, for at vi kan vise det trafikkaos som vore skolebørn skal igennem 
hver morgen i myldretiden. Vi afventer reaktion herpå samt kommunens udspil til fartdæmpning i 
krydset. 

 
7) Hejnstrupvej. Vi afventer et kommunalt udspil for generel fartdæmpning på strækningen, nu da 

busslusen er taget af bordet. 
 

8) Holmevej. Vi har diskuteret evt. at få etableret en 2 minus1-vej. Formentlig bliver det svært at få 
penge til denne vej, da den muligvis lukkes når motorvejen kommer. Også her afventer vi svar fra 
kommunen. 

 
9) Eventuelt. Der blev udtalt ønske om at byskiltene (byportene) flyttes længere ud i takt med at byen 

vokser ud ad Holmevej og Østrupvej. Og at 40 km/time skiltene rykker med.  
 

Der blev spurgt hvem der gerne ville fortsætte i trafikgruppen efter Generalforsamlingen. Der er 
tilsagn fra Anne Marie, Georg, Charlotte og Kirsten og Jarl. Palle trækker sig fra trafikgruppen, og 
koncentrerer sig om andre vigtige opgaver i Landsbyråd regi. Der er nok at tage fat i. 
 
Der er aftalt næste møde d. 10.05 2016 kl. 19.00. alle medlemmer bedes forberede sig om 
Cyklistplan 2016 evt. med udgangspunkt i cyklistplan 2012. 
 
Og så var der et hjertesuk fra Kirsten (tovholder). Hun efterlyser en opstramning af mødedisciplinen 
generelt. Det ville være rart om man kunne overkomme forlods at meddele om man kommer og 
ligeledes melde forfald hvis man bliver forhindret. 
 
Mødet sluttede kl. 21.15 
 

 
           
 


