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Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 15. november 2017 - kl. 17.00 – Kulturhus 8230.
Deltagere: Poul B Schou (PBS), Kasper Møller (KM), John Johansen (JJ), Ove Petersen (OP),
Poul Henning Olesen (PHO), Finn Nielsen (FN), og Thorkild Ibsen (TI).
Referent: TI.

Dagsorden:
0) Vigtigt nyt for Åbyhøj.
Intet.

1) Revitalisering (planstrategi 2015), Åbyhøj bymidte v/Poul Henning og Finn.

Alle var enige om, at borgermødet d. 9. okt. var et godt initiativ. Også godt besøgt: over 200 borgere.
Der skal laves en Helhedsplan, der efterfølgende er grundlaget for udarbejdelse af en lokalplan.
Vi skal fortsat være med i processen - det er tydeligt, at forvaltningen er interesseret i dette.
Det er planen, at der på et tidspunkt i foråret 2018 afholdes et nyt borgermøde.
Poul Henning søger nærmere oplysninger for tidspunkterne for de næste skridt i sagen.
Det er ikke givet, at Kristian Würtz fortsætter på rådmandsposten efter det forestående kommunalvalg. Det er
derfor bestyrelsens håb, at der tidsmæssigt kan ske det, at rådmanden inden hans evt. aftræden har givet sin
underskrift på et stykke papir, der redegør for sagens videre gang.
Poul Henning vil gerne have én eller flere med i undergruppen vedr. denne sag. Der var enighed om, at Kasper
indtræder i udvalget når han inden længe er færdig med at skrive en lærebog.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Grundejerforeningen af holder et orienterings- og debatmøde om
sagen d. 16. nov. I hvert fald Steen Gissel og Poul Henning deltager i dette møde – muligvis flere.

2. Ny hjemmeside v/ Kasper.

Grundmaterialet er nu færdigt. Men hjemmesiden kan naturligvis blive bedre både indholdsmæssigt og hvad
angår brugervenlighed. Det arbejder Kasper med, men han opfordrer alle til at komme med forslag og ideer til
ham.
Det vil specielt være fint, hvis der udover at blive gjort mere ud af billedmaterialet også bliver mulighed for at
lægge video/film på.
Det vil også være godt, hvis hjemmesiden bliver et sted, hvor man kan se hvad der foregår i Åbyhøj af møder og
andre offentlige aktiviteter.

3. Nyt logo og nyt navn?

Bestyrelsen var enige om at foreslå næste GF, at vores navn ændres til Åby-Åbyhøj Fællesråd.

4) Velkommen til nye Åbyhøj-Borgere.

Finn fortsætter arbejdet med at lave en velkomstpjece. Poul Henning og OP melder sig til at deltage i arbejdet og
sammen med Finn udgøre en skrivegruppe. Arbejdet går i gang efter Julemarkedet.

5) Ny buslinie.

Igangsætningen af den nye buslinje – nu benævnt linje 22 – er udsat. Men den kommer, og når vi ved noget mere
præcist om ikrafttrædelsestidspunkt, ruteplan m.m. bliver dette lagt ind på hjemmesiden.

5) Eventuelt.

- Ændringen af tidspunkt og reservation vedr. julefrokost er nu på plads.
- Kasper prøver at få sagen om en etablering af en Lysskærm vakt til live igen.
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6. Næste møder:

Kommende ordinære bestyrelsesmøder:

Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.

13. december 2017
10. januar 2018
7. februar 2018
7. marts 2018

Alle bestyrelsesmøder afholdes på Åby Bibliotek (dog d. 7./2, og 7.3. i Kulturhuset) kl. 17.00

Øvrige mødedatoer:
- Julefrokost på Guldtoppen d. 16. december
- Ordinær Generalforsamling d. 18. januar 2018 kl. 18.30 på Elværket.
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