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Referat fra mødet onsdag d. 18. august 2021 vedrørende aftale om udvidelse af den 
privat-offentlig vej Brovej, 9510 Arden   

 

Deltager:  

Naboer til Brovej 7:  Lindemosehuse repræsentanter:  
Jørgen Skov Andersen, kasser Ridehallen   Søren Norland, Næstformand 
Jane Hansen, ejer af Brovej 11 Ann-Sofie Bolduc, Bestyrelsesmedlem 
Arne Bartholomæussen, formand Ridehallen + ejer af Brovej 9   Kaj Henriksen, Medstifter af foreningen 
Gitte Bartholomæussen, Formand Rideklubben Lars Overvad Nielsen, Formand  
Kenn Dahl Hansen, Bestyrelsesmedlem + Arden Fællesråd  
Anton Karl Markmann Jensen, medlem af ridehallens bestyrelse    
 
Gennemgået på dagen:  
Referent: Lars Overvad Nielsen 

• Italesat bekymringer + mulige løsninger  
o Bekymring: øget trafik vil medføre støvgener og øge udsatheden for små ryttere  

Muligheder: Støvgenerne kan imødekommes med herregårdsgrus, og der kan 
etableres en ridesti ved siden af vejen samt krat til den ene side, der nedsætter 
rytternes udsathed 
  

o Bekymring: Rideskolen oplever at blive ’lukket inde’ grundet, at de mister 
muligheden for at leje den jorden, som støder op til rideskolens på Brovej 7. Denne 
aftale har tidligere været etableret, men har ikke været gældende det seneste år. 
Muligheder:  Der blev drøftet jordbytning mellem Brovej 9 og Brovej 7, dog ingen 
reel interesse fra Brovej 9/naboerne, for at indgå i jordbytning. 
 

o Bekymring: Kommunen vil tillægge rideskolen flere restriktioner og tilsyn grundet at 
de ikke længere vil komme til at grænse op til landzone 

o Muligheder: Der er gennemført en vurdering af bedriften på rideskolen, som 
konkluderer at bedriften ikke skal ændres efter en eventuel etablering af 25 nye 
nabohuse. Udvidelsen af byzone til alle matrikler på Brovej forventes politisk 
behandlet i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2027.  
Vurderingen, der er gennemført af Mariagerfjord kommune, sommeren 2021, 
vedhæftes referatet. 
 

o Bekymring: værditab af boliger  
Muligheder: Nabobyen Skørping og andre steder i landet oplever/ har oplevet 
stigning i værdiansættelse af boliger efter øget mangfoldighed og/eller etablering af 
alternative leve- og boformer, så derfor kan det også falde til modsatte side 
 

o Bekymring: rideklubben mister medlemmer  
Muligheder: måske Lindemosehuse vil kunne berige rideskolen med nye 
medlemmer grundet de mange børnefamilier. 
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• Andre muligheder, som blev drøftet   
o Privatfællesvej evt. vedligeholdes af Brovej 7 
o Cykelsti/gangsti langs togskinnerne 

  
• Forslag af omlægning af ridestien  

o Forbliver som den er  
o Eventuel etablering af ridesti mellem matriklerne Brovej 9 og Brovej 7  

 
• Afdækningen af anden vejføringen til Brovej 7 

o Vi har gennemgået alle muligheder, og blevet enig om at der ikke er andre realistiske 
mulige vejføringer end udvidelse af eksisterende vej til nyt byggefelt på Brovej 7 

o De mulige vejforløb der blev gennemgået og som blev fundet urealistiske var:  
 Genetablering af adgang fra den gamle mælkevej der fører fra Skovvej 58 

frem mod banen og tidligere har krydset banen i niveau og ført ind til Brovej 
7. Urealistisk at etablere denne vejføring i dag, hvor det vil kræve enten en 
over eller underføring af banen. 

 Etablere en vej fra Blåkildevej bag om boligerne på Brovej 15 til 47, ved at 
opkøbe jord for at etablere den nye vej. Meget dyrt og kræver opkøb af jord 
fraflere lodsejere. 

 At køre ind ad skovvejen mellem Blåkildevej 47 og 49 for at komme frem til 
Brovej 7, via skovvejen. Kørsel på skovvejene ikke tilladt for private. 
 

• Konklusion  
Der er enighed om, at der ikke kan forefindes en fælles løsning på vejføringen. 
Enighed om at dette referat skal underskrives af naboer og fremsendes til Mariagerfjord 
Kommune til orientering 
 

Underskrifterne godkender hermed at overstående er korrekt refereret fra det afholdte møde, 
onsdag d. 18. august 2021 

 

___________________________________________ 
Gitte Bartholomæussen, Rideskolen formand  
 
 
 
____________________________________________ 
Arne Bartholomæussen, Ridehallens formand og ejer af Brovej 9 
 
 
 
____________________________________________ 
Jane Hansen, Ejer af Brovej 11 
 
 
 
_____________________________________________ 
Lars Overvad Nielsen, Lindemosehuses formand 


