
Åbyhøj Fællesråd 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. januar 2018 på biblioteket 

Mødedeltagere: 
Poul B. Schou, Kasper Møller, Thorkild Ibsen, John Johansen, Finn Nielsen,  
Ove Petersen og Poul Henning Olesen. 

Dagsorden: 

1) Vigtigt nyt for Åbyhøj 
Buslinje 22 er i gang, vi håber på, at den må blive til glæde for Åbyhøjborgere, og at 
mange vil benytte ruten. Finn Nielsen har modtaget mange kommentarer på 
facebook.. Stoppestederne lægges ind på fællesrådets hjemmeside. 
Buslinje 12 er ændret, den kører nu ad Ringvejen og har stoppested ud for 
Åbyhøjgården. 
Foodfine er lukket. Klippestuen flyttes over i forretningen under det kommende 
byggeri. Deliziose er lukket. 

2) Økonomi 
Regnskabet er under revision  og klar til udlevering ved generalforsamlingen. 
Regnskab for Åbyhøj-borgernes Flagalle blev gennemgået. Resultatet viser et lille 
underskud på kr. 1682. Der er ønske om økonomisk opbakning fra borgere i Åbyhøj. 
Dette annonceres på Fællesrådets hjemmeside. 

3) Generalforsamlingen 
Praktiske opgaver: Indkøb OP, opstilling i salen PHO, hjemmeside KM, forslag til 
dirigent Torben Fladeland Iversen, vedtægtsændringer PBS og JJ ,oplæg om 
revitalisering Steen Gissel. 
Der forventes et fremmøde på omkring 30 medlemmer. 
Bestyrelsen møder på ELVÆRKET kl. 17.30. 

4) Hjemmeside 
Formændene for henholdsvis Bibliotekets Venner, Lokalhistorisk Forening og 
ELVÆRKET er enige i, at det er en god idé at lægge datoer for arrangementer ind i 
en kalender på Fællesrådets hjemmeside. Herved bliver der mulighed for at 
planlægge således, at større arrangementer, som har interesse for Åbyhøj-borgere, 
ikke lige afvikles på samme tidspunkt.  
Link til foreninger, der er medlem af fællesrådet, lægges ind på hjemmesiden.      

   



5) Revitalisering 
CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET havde indkaldt til møde om 
helhedsplanlægning af Silkeborgvej fra Ringgaden til Ringvejen den 20. december 
2017. Fra Fællesrådet deltog Finn Nielsen, Poul Henning Olesen, Torben Fladeland 
Iversen og Steen Gissel.  
Mødet var sat op for at inddrage magistratsafdelinger og udefra kommende aktører 
tidligt i processen, og mødet havde et konstruktivt forløb.  
Efter opsamling af borgermødet på Gammelgårdsskolen drøftede man det videre 
forløb frem imod en helhedsplan. 
Undervejs i processen vil man benytte en større grad af borgerinddragelse.  
Efter mødet er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til 
projektgruppen.  
Der er problemer med at komme sikkert over Silkeborgvej på strækningen mellem 
Hertzvej og Ringvejen. Bestyrelsen drøftede muligheden for at stille konkrete forslag 
vedrørende fodgængerovergange.     

6) Velkommen til nye Åbyhøj-borgere 
Formålet med at udarbejde pjecen er, at nye borgere skal bydes velkommen til 
Åbyhøj. 
Pjecen skal præsentere forstaden og lokalsamfundet Åbyhøj, herunder skoler, 
børnehaver, vuggestuer, kirker, kulturinstitutioner, foreninger, forretninger, læger, 
tandlæger, virksomheder, mv.  
Pjecen skal underbygge fællesrådets ønske om et nærsamfund med sammenhold.  

7) Eventuelt 
John Johansen er igen klar til at træde ind i bestyrelsen for ELVÆRKET som 
repræsentant for Fællesrådet. John Johansen har i en periode været afløst af Finn 
Nielsen, som kunne meddele, at han gerne ville stille op som kandidat til en 
bestyrelsespost i ELVÆRKET ved næste generalforsamling. 
Bib-vennerne opretholder lejen af Kulturhus 8230 indtil videre. 

8) Kommende møder 
Generalforsamling torsdag den 18. januar kl. 18.30 på ELVÆRKET 
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar kl. 17.00 på biblioteket. 
Kommende bestyrelsesmøder:  
Onsdag den 7/3, 11/4, 16/5, 13/6, 8/8, 5/9, 10/10, 7/11 og !2/12. 

Referent: Poul Henning Olesen    


