
                                                      !

Bestyrelsesmøde.  Onsdag d. 11. januar 2017 - kl. 17.00 – Kulturhus 8230. 
Deltagere: Poul B Schou (PBS), John Johansen (JJ), Finn Nielsen (FN), Ove Petersen (OP),  
Poul Henning Olesen (PHO), Kasper Møller (KM) og Thorkild Ibsen (TI). 
Abud: Preben Sørensen (PS). 
Referent: TI.  

0) Vigtigt nyt for Åbyhøj. 
Intet. 

1) Økonomi. 
JJ præsenterede bestyrelsen for det reviderede regnskab for 2016, således som det fremlægges på 
Generalforsamlingen. 

2) Generalforsamling 2017. 
Den kommende generalforsamling – 2017 – blev diskuteret. Forløb og endelig forslag til dagsorden blev fastlagt. 
I referatet af seneste bestyrelsesmøde står der fejlagtigt, at Generalforsamlingen starter kl. 18.00.  
Generalforsamlingen starter kl. 18.30. 
Bestyrelsens forslag til dirigent er: Finn Nielsen. 
Bestyrelsen foreslår Kasper Møller som afløser for den aftrædende næstformand, Preben Sørensen. 
Der forelå ikke forslag til en afløser for Kasper Møller på suppleantposten. Alle i bestyrelsen bedes op til 
generalforsamlingen tænke i forslag til denne post. 

OP sørger for mad og drikkelse efter sidste års retningslinier. 

PBS indbyder som gæst: Niels Jørgen Højsgaard. 
Torben Fladeland og Steen Gissel inviteres som særlige gæster fra medlemskredsen på grund af deres deltagelse i 
udvalget om forskønnelse af Åbyhøj Centrum. 

3) Adgangsveje fra Gl. Åby til Åbyhøj Centrum. 
PHO redegjorde for sine tanker om at skabe en direkte trafiklinje mellem Gl. Åby og Åbyhøj Centrum.  
Et forslag er f. eks. en åbning af Åbyvej. Vi er klar over, at enhver ændring af trafikveje er meget svær at 
gennemføre. Men af hensyn til sammenhængen i lokalsamfundet bør en eller anden ændring gennemføres. 
Vi skal ikke selv komme med forslag. Vi skal starte med at diskutere ideen med evt. berørte beboere. 
KM kommer med forslag til et par stykker, der kan og vil mødes med Fællesrådet om ideen.  

4) Flagalleen. 
Fællesrådet besluttede, at vi skal prøve at finde et par frivillige, der kan hjælpe med at renovere Flagalleen.  
FN kommer med et forslag til at få dette sat i gang.  

5) Kunststofbanen. 
Der er indgået en aftale (måske er betegnelsen studehandel bedre) om sagen, der kombinerer ÅIF`s ønske om at 
få hjælp snarest muligt til finansiering af den ønskede kunststofbane med Northside`s ønske om – så længe de er 
på stedet – at få udvidet deres areal. Med andre ord: Kunststofbanen kommer snart, men en bane ved Kålgården 
afgives midlertidig til Northside. 
Den største risiko ved dette kompromis er, ”man” glemmer, at den afgivne bane skal føres tilbage til ÅIFs brug i 
god stand. 
Fællesrådet skal følge sagens udvikling – bl. a. via  FN´s kontakt til Steen B. Andersen.   

6. Næste møder: 

Kommende bestyrelsesmøder; 
     
I første halvdelen af 2017 er hovedreglen, at der holdes møde den anden onsdag i hvert måned – med en enkelt 
undtagelse i maj: 
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Onsdag d.   8. februar i Kulturhus 8230 
    Onsdag d.   8. marts. 
    Onsdag d. 12. april. 
    Torsdag d.  4. maj. 
    Onsdag d. 14. juni. 
                                                      
Som hovedregel foregår rådsmøderne i første halvår 2017 i Kulturhus 8230. I det omfang, at der måtte være 
enkelte ledige mødemuligheder på biblioteket reserveres disse.  
I andet halvår 2017 forsøges alle møder afholdt i bibliotekets studiekredslokale.  

Kommende møder:    Generalforsamling – Elværket Åbyhøj - 
  Torsdag d. 19. januar 2017 – klokken 18.30.      

Bestyrelsen ankommer senest en halv time før.                                
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