
Referat af mødet med Katja Hillers og Leif Jensen d. 1-3 - 2021 

Vi har haft et møde med forkvinden for Organisationsbestyrelsen, Katja Hillers og direktøren for 
”Århus Omegn” Leif Jensen. Mødet drejede sig om den eventuelle kommende fusion. Fordelene 
herved har Organisationsbestyrelsen lagt på hjemmesiden og delt ud. 

Vi havde 3 hovedpunkter/ spørgsmål til mødet: 

- Om/ at en fusion vil betyde mindre indflydelse for de enkelte afdelinger 
- Om/ at en fusion potentielt kan betyde større pres på boliger i Ry. 
- Afstemningsformen. 

Vi lagde ud med at fortælle, at vi oplevede det daglige samarbejde med administrationen som  
godt,- at vi får hurtige svar på vores spørgsmål, at vi gensidigt holder aftaler mv. Men at vores 
tanker/ bekymringer handler om det beslutningsmæssige niveau i forbindelse med en yderligere 
fusion. Vi har i forvejen erfaring for ikke at være på ”dagsordenen”, og vi har erfaring for ”kamp til 
stregen”, hvis man ønsker det lidt anderledes end centralt hold. Vi har også erfaring med afslag fra 
Ry,- også afslag uden begrundelser,-  sådan lidt venstrehåndsagtigt/ som om ” vigtigere” ting var 
på dagsordenen. Vi oplever også en ensretning, dvs. mindre indflydelse og er bange for at dette vil 
blive yderligere forstærket ved en fusion. 

Katja og Leif var ret imødekommende på dette punkt. Der var velvilje mht. at gøre sig overvejelser 
om, hvordan samarbejdet kan styrkes mellem Organisationsbestyrelsen og de forskellige afd. 
bestyrelser. F.eks. ved at hvert medlem i Organisationsbestyrelsen bliver tilknyttet et antal afd. 
bestyrelser, som de skal holde god kontakt med,- herunder holde møder med, når det er relevant. 

Katja fortalte også, at grunden til at Ry stort set aldrig er på dagsordenen primært skyldes, at 
Skanderborg kommune ikke har været særlig villig til at samarbejde omkring nye almene 
boligområder. 

 

Mht. til om en fusion potentielt kan betyde større pres på boliger i Ry,- at flere fra Århus kan rykke 
hertil, gav de os ret i. 

 

Vi var til gengæld uenige om, hvordan beslutningen om fusionen skal foregå. Ifølge vedtægterne 
er det Repræsentantskabet, der skal tage beslutningen,- dvs. afd. bestyrelsernes repræsentanter. 
Vi i afd. bestyrelsen mener ikke, at det alene er de forskellige afd. bestyrelser, der skal tage 
beslutningen, da det langt fra er sikkert, at de ved, hvad flertallet i de respektive afdelinger mener. 
Og da det er en stor og vidtrækkende beslutning mener vi, at alle beboere skal have mulighed for 
at give sin holdning til kende på den ene eller anden måde. 

Deres mod-argumentation var/ er, at afdelingsbestyrelserne er valgt til at tage sådanne 
beslutninger,- og at inddragelse af alle beboer kan betyde, at beslutningen ikke vil blive taget på et 



oplyst grundlag. Hertil svarede vi, at vi i afd. bestyrelsen ikke følte os mere oplyst end andre. - Og 
skulle vi høre noget vigtigt, kan vi videreformidle det.  

De oplyste i øvrigt, at der skal være 2/3 - dels flertal i Repræsentantskabet for at fusionen kan 
gennemføres. 

 

 

 

 

  

 


