ÅBYHØJ FÆLLESRÅD
Referat fra generalforsamlingen torsdag den 18. januar 2018 på ELVÆRKET
Dagsorden:
0. Præsentation, bordet rundt
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettige
4. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Diskussion af kommende arbejdsopgaver jf. Vedtægter, udskydes til punkt 10
7. Behandling af indkomne forslag (Bestyrelsen har enstemmigt forslag om navneændring til
Åby-Åbyhøj Fællesråd)
8. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og revisorsuppleant
Formand: Poul B. Schou (genopstiller)
Sekretær: Thorkild Ibsen (genopstiller)
Suppleant: Der er pt. ingen suppleant. Bestyrelsen ser meget gerne en ny på pladsen
- der er behov for arbejdskraften
9. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Kl. ca.1930 er fællesrådet vært ved et oste- og pølsebord samt lidt drikkevarer,
så vi også uformelt kan tale om vigtige forhold for Åbyhøj
KL. 2015 genoptages mødet med et oplæg om projektet Revitalisering i Åbyhøj
10. Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioriteringer i Åbyhøj
11. Eventuelt
Kl. 21.30 afsluttes generalforsamlingen.
Ad 1. Valg af dirigent
Efter præsentation, bordet rundt blev Torben Fladeland Iversen valgt til dirigent.
Ad 2. Valg af referent og stemmetæller
Thorkild Ibsen og Poul Henning Olesen blev valgt som referent og stemmetæller.
Ad 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettige
I generalforsamlingen deltog 27 og 15 var stemmeberettige.
Ad 4. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
Formand Poul B. Schou fortalte, at der også i beretningsåret 2017 har været stor aktivitet i
forbindelse med sager, der berører dagliglivet for borgere i Åbyhøj.
Fællesrådet har via breve og direkte henvendelse forsøgt at dreje den kommunale behandling af
disse sager i en retning, som er gunstig for os i Åbyhøj.
Formanden nævnte fem vigtige sager i uprioriteret rækkefølge:

”Brokvarterprojekt” og højhus på Søren Frichs Vej
Vi har her givet høringssvar, der har været offentlig møde og mange kontakter til og møder med
forvaltningen.

Busbetjeningen af den sydlige del af Åbyhøj
Her har vi i december fået linje 22. Den kører desværre kun en gang i timen, men bussen skal gerne
bruges, ellers kan der være risiko for at ruten bliver nedlagt, så fortæl om linje 22!
Åbyhøjgården har fået linje 12.
Mobiliteten (sammenhængskraft) mellem den sydlige og nordlige del af Åbyhøj
Vi har holdt møder med forvaltningen, og vi har sammen gået tur i området mellem Silkeborgvej
og Søren Frichs Vej for at se på mulighederne.
Der bliver arbejdet med en plan, men der ligger stadig en udfordring.
Revitalisering i Åbyhøj (Planstrategi 2015) og forslag om forskønnelse af vores hovedgade jf.
temaet på generalforsamlingen i 2016
Fællesrådet har en meget aktiv arbejdsgruppe med deltagelse af Steen Gissel og Torben Fladeland
Iversen. Gruppen medvirker i kommunens arbejde med en helhedsplan for centerområdet og
Silkeborg Vej.
I oktober var der offentlig møde på Gammelgårdsskolen med et meget stort fremmøde.
Ny hjemmeside med Åby-Åbyhøj kalender
Fællesrådets ønske om en elektronisk informationstavle ved Kvickly, der løbende orienterer om
arrangementer i Åbyhøj, er ikke opgivet men sat på stand by indtil det lykkes for os at skabe
økonomisk dækning. Tavlen koster ca. 70.000 kr.
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 Åbyhøjborgere, ikke lige afvikles på samme tidspunkt.
Kalenderen skal ikke markedsføre de forskellige arrangementer, det klarer foreningerne selv.
Flagallé dage vil også blive markeret på kalenderen.
Formanden gjorde opmærksom på Fællesrådets nye logo, som Steen Gissel har foreslået. Logoet
symboliserer Åbyhøjs geografi.
Næstformand Kasper Møller præsenterede fællesrådets hjemmeside.
Formanden beklagede at kunststofbanerne ved Åby Skole trækkes i langdrag, men udtrykte glæde
over, at der i år var kommet spir på ELVÆRKET, og at arrangementerne torvedag og
Sct. Hans aften havde været godt besøgt og vellykkede.
Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen, Torben Fladeland Iversen, Steen Gissel og Niels
Jørgen Højsgaard for samarbejdet.
Under debatten blev der udtrykt ønske om at pensionistfesten blev annonceret bedre.
Tidligere bestyrelsesmedlem, Preben Sørensen, roste Fællesrådets arbejdsindsats.
Ad 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer John Johansen fremlagde årsregnskabet, der viste et lille underskud.
Indtægterne var på kr. 143.500 og udgifterne på kr. 144.000 .
Fællesrådets formue var den 31.12.2017: Kr. 36.125.

Regnskabet blev godkendt.
Ad 6. Diskussion af kommende arbejdsopgaver
Blev udskudt til punkt 10 efter pausen.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog at ændre Fællesrådets navn til : Åby- Åbyhøj Fællesråd.
Formanden motiverede forslaget med at nogle i Glm. Åby undertiden føler sig overset.
Forslaget blev diskuteret og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.
Som konsekvens af at generalforsamlingen nu afholdes i januar i stedet for, som tidligere i marts,
er det ikke tidsmæssig muligt at sende et godkendt regnskab ud sammen med indkaldelsen.
Generalforsamlingen vedtog derfor at slette teksten ”bilagt regnskab og budget”
i vedtægternes § 7.
Ad 8. Valg til bestyrelsen
Poul B. Schou blev enstemmig valgt som formand og Thorkild Ibsen som sekretær.
Som suppleant til bestyrelsen blev Christina Waldstrøm valgt.
Keld Gissel blev genvalgt som revisor.
Ad 9. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Kasserer John Johansen fremlagde budget for 2018 Budgettet blev godkendt.
Kontingent forbliver uændret.
Ad 10. Diskussion af kommende arbejdsopgaver
Næstformand Kasper Møller gav en status for byggeriet på Fragtmandscentralen.
Fællesrådets bemærkninger havde sat aftryk i lokalplanen, som nu er vedtaget.
Åby skole går op fra tre til fire spor.
Der er problemer med parkering i området. Det mærkes allerede nu på villavejene.
Trafikforbindelsen til den centrale del af Åbyhøj er ikke på plads. Der er problemer langs skolen og
på Thorsvej.
Der bør være grønne arealer til fritid, idræt og sport.
Steen Gissel omtalte arbejdet med revilalisering som en meget vigtig sag for Åbyhøj.
Det bliver et lang sejt træk, der skal til for at vende udviklingen. Vi har arbejdet på det i to et halv
år, og vi har mod på at forsætte.
Et forslag om at Fællesrådet skulle arbejde med integration blev diskuteret. Flere var af den
opfattelse, at de enkelte foreninger havde bedre mulighed for at gøre en indsats.
Fællesrådet arbejder med at udgive en velkomstpjece til nye Åbyhøjborgere.
Afslutning
Poul B. Schou afsluttede generalforsamlingen med tak til deltagerne for en god debat.
Næste års generalforsamling er planlagt til torsdag den 24. januar 2019.
Referent: Poul Henning Olesen

