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Bestyrelsesmøde.  Onsdag d. 09. august 2017 - kl. 17.00 – Kulturhus 8230. 
Deltagere: Poul B Schou (PBS), Kasper Møller (KM), John Johansen (JJ), Finn Nielsen (FN),  
Poul Henning Olesen (PHO),  og Thorkild Ibsen (TI). 
Referent: TI.  
Afbud: Ove Petersen (OP), 

Dagsorden:  

0) Vigtigt nyt for Åbyhøj.  
Intet. 

1) Revitalisering (planstrategi 2015), Åbyhøj bymidte v/Poul Henning. 
Der forelå til mødet et udkast til en pjece om sagen og en visuel beskrivelse af et forslag til Silkeborgsvejs 
udseende. Hele bestyrelsen var yderst tilfreds med oplægget fra udvalget. 
Udvalget har afholdt møde med Grundejerforeningen og skal have møde med andre lokale repræsentanter i 
løbet ad de næste dage. 
På onsdag d. 16. august er der så aftalt møde med kommunen kl. 13.30 i Elværket. Alle fra Fællesrådet, der har 
mulighed for det, møder op.     
Bemærkninger eller ændringsforslag til udvalgets indstilling bedes indsendt på www.revitalisering8230.dk 
Vi har en stadeplads på torvedagen og her vil vi både benytte os af den forelagte pjece og nævnte illustration af  
Silkeborgvej.  
På Torvedagen  lørdag d. 19. aug. sættes telt op  kl. 9.00.  Og følgende har meldt sig til at tage vagter i boden:  
Poul, Kasper, John og Poul Henning.     

2) Nyt Logo v/Poul. 
Der er kommet forslag om nyt logo. Det blev foreslået, at en illustration til ovennævnte pjece vil egne sig godt 
som nyt logo. 
Bestyrelsen var enige heri. Og nyt logo er hermed vedtaget. Det rundsendes snarest af formanden. 

3. Oplæg til ny hjemmeside v/ Kasper. 
KM redegjorde for tankerne bag fornyelse af hjemmesiden. Hovedideen er, at der på første side er en kort tekst 
(nogenlunde samme tekst som nu, men gjort lidt smartere). Og derudfra kommer der links til Fællesrådets 
beslutninger og til rådets medlemsforeninger m.m.  
Kasper regner med at have et færdigt udkast klar om et par måneder. 

4) Velkommen til nye Åbyhøj-Borgere v/Finn. 
Finn og John præsenterede et forslag til tekst vedr. den tidligere omtalte velkomstpjece. 
Bestyrelsen var positiv overfor udkastet. 
Under bestyrelsens diskussion blev der især fremhævet to ting:  
Det er vigtigt at tænke i, at pjecen også skal være aktuel om et ½ år.  
Og vi skal lave en ordentlig pjece/brev – ikke fedte med det. 
Finn og John er tovholder på det fortsatte arbejde.  

5) Elværket v/Poul & John. 
- John vil af arbejdsmæssige årsager gerne afløses de næste måneder på posten som Fællesrådets repræsentant i 
Elværkets bestyrelse. Det besluttes, at Fællesrådets repræsentant i Elværkets bestyrelse foreløbig de næste 3 
måneder er: Finn Nielsen.  
- Formanden har på forespørgsel fra Elværket understreget, at vi kun er interesserede i at stå på en 
”hyldesttavle” over de, der  har givet store bidrag til Elværket, hvis teksten handler om generel støtte til husets 
tilblivelse og ikke snævert handler om tårnspiret.  
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6. Næste møder: 

Kommende ordinære bestyrelsesmøder:  Onsdag d. 13. september 2017 
    Onsdag d. 11. oktober 2017 
    Onsdag d.   8. november 2017 
                                                      

Mødestedet er i alle tilfælde Studiekredslokalet på Åby Bibliotek og mødetidspunktet er i alle 
tilfælde kl. 17.00.  

Øvrige mødedatoer:   
- Møde med kommunen om Revitalisering/Planstrategi onsdag d. 16. august 2017 på Elværket kl. 13.30. 
- Deltagelse i Torvedagen lørdag d. 19. auguat på Åbyhøj Torv mellem 9.00 og 16.00. 
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