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Bestyrelsesmøde.  Onsdag d. 13. september 2017 - kl. 17.00 – Åby Bibliotek. 
Deltagere: Poul B Schou (PBS), Kasper Møller (KM), John Johansen (JJ), Ove Petersen (OP), 
Poul Henning Olesen (PHO), og Thorkild Ibsen (TI). 
Referent: TI.  
Afbud: Finn Nielsen (FN),  

Dagsorden:  

0) Vigtigt nyt for Åbyhøj.  
 -KM refererede fra sin deltagelse i det årlige møde for alle fællesråd i Aarhus. Der var stor enighed om et ønske 
om større åbenhed og om at fællesrådene høres på et tidligere tidspunkt. 
Der var derimod forskellige holdninger til, hvor meget man som fællesråd skal blande sig i ting, som ikke direkte 
vedrører det pågældende lokalområde, men mere er udtryk for generelle tendenser i hele kommunen.  
- OP oplyser, at Kunstgræsbanen er udskudt til 2018. OP undersøger hvad der er på skrift i den anledning og 
orienterer bestyrelsen.  
- der var en kort uforpligtende snak om Åbyhøj Torvs udformning i fremtiden i forhold til lukning af nogle 
pladser og længden af den tilladte parkeringstid. 
 - i forlængelse af ovenstående blev P-problematikken i Åbyhøj generelt diskuteret og helt specielt området ved 
Thorsvej. Der var enighed om, at vi i den anledning bør tage et initiativ overfor kommunen omkring januar 
måned.  
  
1) Revitalisering (planstrategi 2015), Åbyhøj bymidte v/Poul Henning. 
PHO oplyste, at gruppen nu har talt med de fleste af dem, der direkte berøres af sagen og som er relevante ved 
evt. mere formelle høringer. 
Der er nu fastlagt dato for borgermødet. Det afholdes d. 9. oktober kl. 19.00 på Elværket. 
Indhold og form for borgermødet skal forberedes på et møde med kommunen på Kalkværksvej mandag d. 2. 
oktober. 
Vi skal huske at holde fast i punkter, som måske ikke ligger forrest for kommunens folk – f.eks. Silkeborgvej og 
bløde trafikanter – midterrabat mod Vest og fremtiden for Åbyhøj Torv. 
Det undersøges om ikke det er muligt at holde fast i den gode ide, som oprindeligt var fremme: at nogle kan 
mødes før selve borgermødet – f.eks. på torvet og så ved en spadserertur selv få syn for sagn.   

2. Ny hjemmeside v/ Kasper. 
Den praktisk ansvarlige for fornyelse af hjemmesiden har nu fået alt materiale tilsendt og går nu i gang med 
arbejdet. 
  
3) Velkommen til nye Åbyhøj-Borgere. 
Der er ikke sket videre i sagen. JJ sørger for, at sagen snarest genoptages.  

4) Økonomi. 
Sammensætningen af Sct. Hans-regnskabet diskuteret. Tages op igen senere. 

5) Eventuelt. 
- Torvedagen blev diskuteret. Det gik fint efter de hidtidige retningslinjer. 
Men flere i bestyrelsen og også andre har givet meldinger om behovet for fornyelse – ikke mindst på musiksiden. 
-  Flere har spurgt til hvor Åby bliver af i vores navn. PBS præsenterede 3 forslag til mulige navneændringer. Eet 
var: Åby-Åbyhøj Fællesråd. Vi vender tilbage til dette senere.    

6. Næste møder: 
Bemærk: Datoen for både oktobermødet og novembermødet er flyttet i forhold til hidtidig planlagt .  

Kommende ordinære bestyrelsesmøder: Onsdag d.  04. oktober 2017  -  Kulturhus 8230 
   Onsdag d.  15. november 2017 – Kulturhus 8230 
                            Onsdag d.  13. december 2017 – Åby Bibliotek 

Øvrige mødedatoer:   
- Borgermøde på Elværket d. 9.oktober kl. 19.00. 
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- Julefrokost på Guldhornet d. 02. december 19.00
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