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Bestyrelsesmøde.  Onsdag d. 19. april  2017 - kl. 17.00 – Kulturhus 8230. 
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). 
Referent: TI.  

0) Vigtigt nyt for Åbyhøj. 
Vedr Kvickly-projektet: OP har talt med Kaj fra Kvickly. Han havde ikke kendskab til noget projekt. 
Men JJ siger, at der foreligger noget skriftligt om det. Og det samme bekræfter PHO efter den aftalte samtale 
med Karin Linnebjerg fra forvaltningen. Hun bekræftede, at der er et skriftligt projekt, som hun efter nogen 
pres godt ville deltage i et møde med os om. Bestyrelsen enige i dette og PHO får et forslag til tidspunkt fra 
hende. 
  
1) Planstrategi 2015, Åbyhøj bymidte (Kvickly/Politikerne). 
Der forelå til mødet udkast til brev til Kr. Würtz vedr. denne sag. Med nogle få ændringer var der enighed om at 
sende brevet til rådnanden, hvis vi ikke senest d. 28. marts på anden vis er kommet i dialog med rådmanden 
f.eks. via et møde – og/eller en gentagelse af den gåtur fra Ydunsvej til Kvickly, som rådmanden måtte sende 
afbud til, efterfulgt af møde på Elværket eller i Kulturhus 8230. 

2) Busplanen – linie 24. 
JJ undersøger denne sags stade. Hvor langt er udmøntningen af planen og hvad foreslås der ang. linieføring og 
afgange.       

3) Letbanen. 
Som det er fremgået af lokalbladene har en gruppe i Hasle erklæret sig utilfreds med linieføringen og i stedet 
foreslået en linieføring, der blandt andet rammer Frichsvej. Hasle Fællesråd er imod den alternative plan. En 
sådan vil jo også gribe ind i vores planer. 
Men efter JJs opfattelse, så vil planen for 2. del af Letbaneprojektet foreløbig blive udskudt p. gr. a. det samlede 
projekts økonomiske problemer.  
Sagen følges. 

4) Mobilitet Nord – Syd. 
Der er ikke sket noget i denne sag. 
KM rykker Centret for Mobilitet. 

5) Økonomi/Kontingent. 
Der er kun få, der ikke har betalt. Rykkere sendes.  
Men lidt bemærkelsesværigt, at den relativt nytiltrådte leder af Kingosvej har meldt plejecentersiden ud af 
Fællesrådet. 
FN undersøger dette og taler med hende om det. 

6) Eventuelt. 
Bemærk særskilt mail dags dato fra PBS om Lokevejssag. 

6. Næste møder: 

Ekstraordinær bestyrelsesmøde om planstrategi  
i sagen om forskønnelse af hovedstrøget med deltagelse 
af Torben Fladeland og Steen Gissel  Onsdag d. 5. april kl. 17.00 i Kulturhus 8230. 

Kommende ordinære bestyrelsesmøder:  Onsdag d. 19. april. 
    Onsdag d.   3. maj. 
    Onsdag d. 14. juni. 
                                                      
Som hovedregel foregår rådsmøderne i første halvår 2017 i Kulturhus 8230. DOG undtagen d. 3. maj, som 
foregår på Biblioteket – studiekredslokalet.  
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I andet halvår 2017 forsøges alle møder afholdt i bibliotekets studiekredslokale. 
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