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Deltagere: 
 
Økonomiudvalget  
Borgmester Johnny Søtrup 

Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen 
Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen 
Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker 
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø 
Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Henning Ravn 
Formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg 
Økonomiudvalgsmedlem Henning Overgaard 
 

Sønderris Lokalråd 
Formand Janni Ulriksen 
Næstformand Kirsten Pedersen 
Kasserer Søren Albertsen 
Sekretær Peter Hundebøll 
Sønderris Sportsklub, Inge Hansen 
Menighedsrådet, Inger Jensen 
Øvrige foreninger mm., Hanne Kjærgaard Lehmann 
 
Byrådssekretariatet 
Chefkonsulent Jes Møller 
LAG konsulent og fundraiser Jesper Larsen 
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Referat 
 
 

1. Den gode historie om Sønderris 
LR orienterer om Sønderris. 
 
Referat: 
LR orienterede om de mange gode aspekter ved Sønderris. 
 
LR opfordrede Økonomiudvalget til at overveje at afsætte mindre puljer, 
der kan medvirke til at få gennemført mindre projekter. 

 
 

2. Fortov mellem Skyttens Kvarter og indkøbscentret 
Fortov mellem Skyttens Kvarter og indkøbscenteret via den nye busholde-
plads (opfølgning fra sidste år) 
 
Referat: 
LR oplyste, at det er en stor omvej at benytte stisystemet fra busholde-
pladsen til centret. De skønner, at det ønskede fortov er ca. 500 m lang. 
 
Anders Kronborg oplyste, at der er tale om en stamvej, som planlæg-
ningsmæssigt ikke er tænkt til gående og cyklende, men at det er hensig-
ten, at disse skal benytte stisystemet. På den baggrund vil økonomien 
sandsynligvis være en stor barriere for anlæg af et fortov. 
 
LR foreslog, at busholdepladsen i stedet flyttes, så afstanden til centret 
mindskes. Økonomiudvalget vil få Vej & Park til at undersøge muligheden 
for dette. I øvrigt lovede Anders Kronborg, at stedet vil komme til at indgå i 
den besigtigelsestur Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. 
 
 

3. Gebyrordningen  

Emnet blev drøftet på sidste års møde, men LR finder stadig, at ordningen 
er for administrativ tung, og dermed udgør en for stor byrde på de frivillige. 
 
Referat: 
Kommunen er opmærksom på, at ordningen virker administrativt tungt, og 
netop nu bliver der set på, om den kan gøres mere fleksibel.  
 
LR nævnte, at der er et konkret problem med, at foyeren i idrætscentret 
ikke ”hænger sammen med” hallen, når hallen bliver booket. Økonomiud-
valget opfordrede LR til at skrive til Formand for Kultur & Fritidsudvalget 
Jakob Lose om problemet, så det kan indgå i revisionen af ordningen. 
 
Økonomiudvalget oplyste i øvrigt, at nettobesparelsen på 3,5 mio. kr. om 
året på området næppe vil blive trukket tilbage. 
 
 

4. Ældreboliger i Sønderris  
Kommunegarantier til boligforeninger mm. Der er en boligforening, der er 
parat til at bygge ældreboliger i Sønderris, hvis kommunen vil indskyde 
grundkapitalen. 
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Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at der i budget 2014 – 2017 ikke er afsat midler 
til grundkapitalindskud. 
 

Der er fra flere lokalråd fremsat ønsker om almene boliger. Økonomiudval-
get tilkendegav, at nye almene boliger er interessante i et bosætningsper-
spektiv. Hvis økonomien tillader det, vil de arbejde for at der blive afsat 
midler til grundkapitalindskud i det kommende budget. 
 
 

5. Misligholdt indkøbscenter 

LR mangler et godt råd med hensyn til. det "gamle" misvedligeholdte ind-
købscenter, som har stået delvis tom i ca. 25 år. 
 
Referat: 

LR oplyste, at kun ca. 1/3 af centret bliver anvendt i dag, og vedligeholdelsen 

af centret er mangelfuldt. 

 

Der er lokalemangel i området. Sportsforeningen vil prøve at tage kontakt til 

ejerne af centret for at forhøre sig om muligheden for at anvende nogle af loka-

lerne i centret. Økonomiudvalget gjorde i den forbindelse opmærksom på, at 

kommunen yder lokaletilskud til foreninger. 

 

Sønderriscentret, Vandmandens Kvarter 3 ejes af A/S TOTAL – INVEST / 

KFI. Borgmesteren skriver et brev til ejerne vedr. vedligeholdelse af centret. 

 

John Snedker fortalte, at flere bydelscentre som Sønderriscenmtret er nødliden-

de, og borgernes handelsmønstrer peger mere i retning af større centre og inter-

nethandel. Der vil blive taget initiativ til en generel drøftelse i byrådet om de 

nødlidende bydelscentre. 
 
 

6. Landsbypedel 
 
Borgmesteren orienterede om, at landsbypedellerne er booket op indtil 
sommer, men der vil blive fordelt ledig kapacitet efter sommeren på et mø-
de midt i maj. 
 

LR har anvendt ordningen og er glade for den. 
 
 

7. Eventuelt 
 
A: Hundeskov 
LR ønsker en hudeskov, da der er mange børn, der opholder sig i det om-
råde hundelufterne anvender. 

 
B: Støjgener 
LR oplyste, at der er støjgener forskellige steder i kvarteret. Et sted er der 
blevet opført en støjvæg. Rent visuelt er støjvæggen ikke pæn – den kan 
sammenlignes med muren rundt om en rockerborg. LR ønsker andre løs-
ninger, der kan afhjælpe støjgenerne. En jordvold, som findes andre steder 
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i området, kan være en løsning. Alternative løsninger kan også være mu-
ligheder. 
 
Økonomiudvalget oplyste, at der ikke er planer om at opføre yderligere 

støjvægge. 


