
Åby- Åbyhøj  Fællesråd 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 7. februar 2018 på biblioteket  

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

Dagsorden: 

1) Vigtigt nyt for Åbyhøj 
Lokalcenter Åbygård inviterer til møde om fællesskaber tirsdag den 20. 
februar, for fællesrådet deltager John Johansen. 

2) Evaluering af generalforsamlingen 
Generalforsamlingen havde et vellykket forløb.  
Et fremmøde på 27 medlemmer er tilfredsstillende, men for at øge 
interessen annonceres næste års generalforsamling på hjemmesiden 
allerede i november, og der fremsendes efterfølgende en påmindelse. 
Der var købt mad til 25 deltagere, og det viste sig at være rigeligt. 

3) Hjemmesiden 
Stor ros for kalenderen fra BIB-VENNERNE. 
Stoppesteder for buslinje 22 er lagt ind. 
Link til foreningerne skal oprettes, vi udsender en opfordring. 

4) Revitalisering 
Der har tidligere været talt om at inddrage ARKITEKTSKOLEN i 
projektet. Steen Gissel har ikke fået svar på vores henvendelse, der er 
åbenbart ikke interesse. 
Poul B. Schou afsender vores indbydelse til orienteringsmøde med 
rådmand Bünyamin Simsek. 

5) Velkomstpjece 
En skitse for velkomstpjecen blev forelagt og diskuteret. Det kunne være 
en firesides  A5- pjece i 5 farver.  



Der var enighed om at forsiden, skulle omfatte en velkomst til nye 
Åbyhøjborgere og et godt foto fra Torvedag, Sct. Hans eller Silkeborgvej.  
En kort information om fællesrådet kan evt. komme med på bagsiden. 
Side 2 skal præsentere Åbyhøj, herunder antal borgere, karakteristika for 
lokalsamfundet, de mange foreninger, skoler børnehaver vuggestuer, 
plejehjem, kirker og Sognegården, parken biblioteket og borgerservice, 
stadion mv. 
Side 3 skal vise forretninger, banker, virksomheder, læger, tandlæger, 
apotek mv. evt. med logo annonce. 
Bagsiden omfatter henholdsvis idræt og kultur. 
Ca. ½ side med fritids- og sportsmuligheder, foreninger, Åbyhallen mv, og 
½ side med et foto og en præsentation af ELVÆRKET. 
Ove Pedersen og Poul Henning Olesen arbejder videre med pjecen. 
Det blev aftalt, at alle bestyrelsesmedlemmer fremsender bemærkninger og 
tekstforslag til Poul Henning inden den 26/2.  

6) Buslinje 22 
Finn Nielsen har modtaget ros for ovesigten over stoppesteder, som er 
udsendt på facebook.. 
En lamineret udgave med oversigten opsættes på tavlen i Biblioteket og i 
Kvickly. 

7) Eventuelt 
Aktiv Åby vil ansøge REALDANIA-puljen ”underværker” om  
kr. 200.000 til et visionsprojekt om sammenhæng mellem nord- og syd- 
Åbyhøj. 
Kommunen og Aarhus Vand støtter projektet.  
Fællesrådet vil også støtte projektet. 

8) Kommende møder 
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 7. marts kl. 17.00 på biblioteket. 
Kommende bestyrelsesmøder:  
11/4, 16/5, 13/6, 8/8, 5/9, 10/10, 7/11 og 12/12.  

Referent: Poul Henning Olesen


