Åby-Åbyhøj Fællesråd
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 13. december 2018
i Kulturhus 8230
Mødedeltagere:
Poul B. Schou. Kasper Møller, John G. Johansen, Thorkild Ibsen, Ove Pedersen, Finn Nielsen,
Poul Henning Olesen og Christina Waldstrøm.

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 07.11.2018 blev godkendt.

2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:
Thorsgården indrettes til plejehjem, ungdomsboligerne nedlægges.
Christina Waldstrøm afløses Inge Sørensen , der er konstitueret som formand for
Grundejerforeningen.
Finn Nielsen er genvalgt som repræsentant for Åbyhøj i Nrgi.

3) Evaluering af workshop om Klimavision for Åbyhøj:
Torsdag den 15. november kl. 16 – 18 blev der afholdt workshop om Klimavision for Åbyhøj. Der
var 25 deltagere fra byens foreninger.
Selv om tiden var knap havde workshoppen et vellykket forløb. Fællesrådets prioritering af
emneområder blev bekræftet.
Finn, Torben Fladeland, Steen Gissel og Poul Henning uddyber emnet: ”Bevare egearten”
Konsulent Astrid Moth har sendt en opsamling af workshoppens forløb.

4) Økonomi:
Kasserer John Johansen gennemgik årsregnskabet, som viser et lille overskud. Det blev vedtaget at
hensætte overskuddet som opsparing til indkøb af en LED informationstavle.

5) Fremtidig planlægning for Åbyhøj:
Rådmandens svar på socialdemokraternes 10 dages forespørgsel af 20. november blev drøftet.
Der var enighed om, at vi skriver et brev til Teknik og Miljø, hvor vi gør opmærksom på
-at vi fastholder vores ønske om løsningen med en midterrabat på Silkeborgvej vest for Haslevej
-at det ikke er tilfredsstillende at arbejdet med trafikforbindelsen mellem Søren Frichs Vej og
Silkeborgvej udsættes yderligere

-at vi ønsker en tæt dialog om nye rammebestemmelser for centerområderne langs med
Silkeborgvej

6) Generalforsamling:
Fællesrådets generalforsamling afholdes kl.18.30 torsdag den 24. januar 2019 på Elværket .
OP sørger for fortæring og køber ind i samme mængde som sidste år. PH sørger for bordopstilling
mv..
Klimavision Åbyhøj blev valgt som årets tema . PH kontakter Anne Laustsen fra Århus Vand,
vedrørende et indlæg på max ½ time, som kan inspirere os til det videre arbejde.
Indlægget afvikles kl.18.30 før selve generalforsamlingen.
Det er senere aftalt med Anne Laustsen, Aarhus Vand og Anne Kracht Aarhus Kommune, at de
deles om indlægget.

7) Mødekalender 2019:
Det er planlagt at afholde flg. møder:
Generalforsamling: den 24/1
Bestyrelsesmøder:
den 21/1, 20/2, 13/3, 24/4, 15/5, 19/6, 21/8, 18/9, 23/10, 20/11, 11/12 og 14/12.
Møderne afholdes primært på biblioteket. Såfremt mødelokalet på biblioteket ikke er ledigt
afholdes møderne på Elværket eller evt. på Åbygård.
Finn gør opmærksom på, at Kulturhus 8230 er optaget om onsdagen.
Til gengæld fortæller Thorkild , at der er bedre muligheder for at holde møder på Elværket efter
kældernedgangen er færdig.

8) Eventuelt:
Formanden er bortrejst 15.12. 2018 og må derfor melde afbud til mødet.
Folderen Velkommen til Åbyhøj er klar til tryk. Der bliver trykt 4000 stk. i størrelsen
170 x 240 mm til en pris på kr. 3.800 ex moms.

Referent: Poul Henning Olesen

