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Ekstraordinært Bestyrelsesmøde: Onsdag d. 03. maj 2017 - kl. 16.00-gåtur på hovedstrøget med rådmand Würtz og efterfølgende møde på
Åby Bibliotek kl. 17.00.
Deltagere: Poul B Schou (PBS), Kasper Møller (KM), John Johansen (JJ), Finn Nielsen (FN), Ove Petersen (OP),
Poul Henning Olesen (PHO), og Thorkild Ibsen (TI).
Gæster: Rådmand Kristian Würtz, Steen Gissel, og Torben Fladeland Iversen til på første del af dagsordenen.
Referent: TI.

Første del af mødet: gåtur og efterfølgende møde på Åby Bibliotek.
Rådmanden var meget positiv i sin tilgang til vores synspunkter – såvel vedr. vores holdninger om hovedstrøget,
som vores ønsker om trafikdæmpende foranstaltninger på Silkeborgvej fra Thorsvej-krydset og helt ud til
ringvejen.
Der kom dog ingen kontante løfter fra Rådmanden. Hans fokus på sagen var lige nu på den ene eller den anden
måde at få en dialog med områdets borgere i gang og så senere lave et fælles borgermøde med såvel kommunen
som Åbyhøj Fællesråd som værter.
Vi kan fint starte med enkeltdialogmøder med specifikke berørte grundejere nu.
Men et evt. bredt orienteret borgermøde afventer et initiativ hertil fra kommunen.

Anden del af mødet: Fællesrådssmøde
Efter at vores gæster havde forladt mødet blev der afholdt Fællesrådsmøde, hvor følgende beslutninger blev
taget:
- Det tidligere (se referat af mødet 190417) omtalte brev til Rådmand Würtz om vores holdninger til og
ideer vedr. hovedstrøget i Åbyhøj afsendes nu.
- Hvis vi forinden har nået at orientere berørte grundejere, orienterer vi om ovennævnte sag på vores
stand på årets Torvedag.
- Torben Fladeland Iversen og Steen Gissel inviteres med til næste fællesrådsmøde d. 14. juni.
- Vores gåtur/møde vedr. mobiliteten Nord-Syd (se referat af seneste rådsmøde) gennemføres torsdag d.
11. maj med startmødested på parkeringspladsen ved Åby Skole/Thrott.

Næste møder:
Kommende møder:

Ordinære fællesrådsmøder:

Gåtur vedr. drøftelserne om
Mobilitet Nord – Syd med mødested
på Parkeringspladsen ved
Åby Skole/Thrott.

11. maj – kl. 14.00

Møde med Karin Linnebjerg
vedr. Kvickly-projektet med
mødested ved Kvickle-P-pladsen
og efterfølgende møde
på Elværket eller Kulturhus 8230.

30. maj – kl. 15.00

Møde i Tryghedsnetværket på Godsbanen.

30. maj – kl. 18.00 – 20.00

Kulturhus 8230

Onsdag d. 14. juni – kl. 17.00.
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