
Åby-Åbyhøj Fællesråd 

                   Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts 2018 på biblioteket 

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

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. februar blev godkendt . I referatet fra mødet den 10.    
januar tilføjes gennemgang af regnskabet for flagalléen. 

2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj 
Finn Nielsen kunne fortælle at oversigten over stoppesteder for buslinje 22 er lagt frem på 
Biblioteket , Sognegården, Sifsgård og sat på opslagstavlen i Kvickly. 
Ove Petersen meddelte, at der i år er godkendt tre nye kunststofbaner i Aarhus., herunder en i 
Åbyhøj, som forhåbentlig  opbygges i november. 
Byrådet har sendt ansøgningen fra Systematic, om opførelsen af et kontorhøjhus på Søren Frichs 
Vej tilbage til teknisk udvalg  til videre behandling. 
Fællesrådet har modtaget en henvendelse vedrørende et interview om, hvordan kirken kan være 
aktør i lokalsamfundet. Kontakt sah@km.dk.  
Poul B. Schou og Kasper Møller deltog i fællesseminaret på rådhuset den 6. marts. Der kommer en 
ny samarbejdsaftale mellem Kommunen og Fællesrådene. 
Finn Nielsen fortsætter i Elværkets bestyrelse som repræsentant for Fællesrådet. 

3)Revitalisering 
Planafdelingen har meddelt, at man lige nu er i gang at samle trådene og finde grebet om den næste 
del af processen, hvor man forventer, at fællesrådet vil blive inddraget.  
Aarhus Vand vil etapeinddelt over de næste 15 år udføre gravearbejde i Åbyhøj, og her ser man 
oplagte mulighed for synergieffekter.  
Overordnet er der fire temaer i spil: fysisk planlægning, klimatilpasning, borgerinddragelse og 
mobilitet.   

4) Mobilitet nord-syd  



Trafikforbindelserne mellem den sydlige og nordlige del af Åbyhøj er ikke optimale. Fællesrådet vil 
på næste møde drøfte problemerne. 

5) Hjemmeside 
Der er god tilfredshed med hjemmesiden. Kasper Møller er i gang med at tilrette hjemmesiden med 
fællesrådets nye navn: Åby-Åbyhøj Fællesråd. CVR-nummeret bliver flyttet over. 

6) Fælles om fællesskab 
John Johansen, som har deltaget i mødet om fællesskaber på lokalcenter Åbygård, oplyser, at der er 
mange nye tanker.  
Det er gratis at låne spisesalen og mødelokalerne på plejehjemmene. 
Ikke kun beboere, men alle over 18 år kan stille op ved valget til brugerråd. 
Der er indkaldt til møde om ”udvikling af dit lokalcenter” Thorkild Ibsen deltager.   

7) Økonomi 
Fællesrådet har kr. 23.600 til rådighed for i år. Der kommer udgifter til indkøb af kabler ved 
torvedag. 
Enkelte medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. John Johansen fremsender rykkerbrev. 
Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 31/3, pålægges der et rykkergebyr på kr. 100.    
Foreningen Dante har søgt om medlemsoptagelse. Der er enighed om, at Dante ikke kan være 
medlem, idet betingelserne om hjemsted eller virke i Åbyhøj ikke opfyldes.   

8) Eventuelt 
Torvedag afholdes i år den 18. august. Forslag til musikindslag modtages gerne. Generalforsamling 
afholdes den 24. Januar 2019.  

9) Kommende møder 
Næste bestyrelsesmøde flyttes fra den 11. april til onsdag den 18. april kl. 17.00 på biblioteket. 
Kommende bestyrelsesmøder: 16/5, 13/6, 8/8, 5/9, 10/10, 7/11 og 12/12. 

Referent: Poul Henning Olesen     
  
  


