Forslag til Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 20/2/19

Referat for bestyrelsesmødet d. 20. februar 2019
kl. 17.00
Deltagere: Poul B. Schou, Kasper Møller, John G. Johansen, Thorkild Ibsen, Ove Petersen,
Finn Nielsen, Preben Sørensen. (Afbud: Christina Waldstrøm)
1) Vigtigt nyt fra Åbyhøj
- Fællesråds seminar d. 4/3: John, Finn og evt. Thorkild (Poul ordner det praktiske)
- Torvedag: Der ønskes: "up-coming" bands - meld gerne ind. Hatteteatret forsøges hyret
til "de små" (OP forsøger at skabe kontakt).
- Byggeprojekt på hjørnet af Silkeborgvej og Jeppe Aakjærsvej er UDEN information til
Åby-Åbyhøj Fællesråd blevet godkendt i anden runde. Almen utilfredshed.
- Pensionistarrangement afholdt i Sognegården....stor tilslutning som altid.
2) Konstituering og nedsættelse af udvalg: Webmaster: KTM, konstitueret referent: KTM,
Thorkild står for øvrigt sekretærarbejde. Genetablering af "revitaliseringsudvalg" - Finn
(fællesrådet) og Poul Henning (stadig formand) samt Steen og Torben.......forslag til nyt
navn foreslået "Byudviklingsudvalget for Åbyhøj (ÅÅF)"...skal godkendes af udvalget.
3) Godkendelse af seneste referat: Godkendt (lægges på hjemmesiden). Såfremt det findes
hensigtsmæssigt lægges udkast ud på hjemmesiden inden.
4) Økonomi og regnskaber
- gennemgang af reviderede delregnskaber: Torvedag, Skt.Hans, - godkendt.
- gennemgang af "eget" regnskab, justeres opstillingsmæssigt i fremtiden i forhold til
kommunens ønsker/krav - dvs. separate regnskaber for Torvedag og Skt. Hans
fremover, hvor alle de respektive udgifter/indtægter tilknyttes hvert
regnskab.
5) Markedsføring af Flagallè: Niels Jørgen har foreslået at skaffe nye medlemskaber d. 4.
maj vha. fællesrådets "sælgere"/repræsentanter udstationeret efter nærmere aftale. 2 til 3
fællesrådsrepræsentanter melder sig - Finn kontakter Niels Jørgen, og aftaler endeligt.
6) Uddeling af pjecen Velkommen til Åbyhøj: John at kontakte Netto på Frichsvej mhp. at
lægge brochurer. I anden omgang forsøger Thorkild at kontakte Åby Sogn.
7) Klimatilpasning i Åbyhøj: Poul laver/producerer opslag (A3) vedr. klimamøde d. 14.
marts., Finn hænger indbydelsen op på udvalgte steder, og den sendes til Fællesrådets
medlemmer. Poul-Henning og Finn kontakter Gammelgårdsskolens pedel mht. det
praktiske. Grundejerforeningen inddrages også i processen.
- Følgegruppemøde (Poul, Finn og Poul Henning) d. 26. marts: Møde med kommunen
på biblioteket kl. 16-18, om nye idéer om blandt spildevandsproblematikken. Herunder
påvirkning af Aarhus Kommune, der skal diktere ønsker, således at Aarhus Vand (tvinges
til at vælge/vælger de mest hensigtsmæssige løsninger. Tjek klimatilpasning.dk vedr.
fondsansøgninger mv.
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8) Evaluering af Generalforsamling: God ro og orden, på sigt informeres evt. om "hvor
meget taletid, der er pr. deltager". Næste års generalforsamling: torsdag d. 23/1/20
kl. 18.30 - Thorkild booker Elværket Åbyhøj.
9) Åbyhøj Kulturuge: Uge 40, hvor blandt andet Basket laver arrangement. Åby-Åbyhøj
Fællesråd er med som med-arrangør (Poul melder tilbage), som "fjerde ben".
10) Eventuelt:
- flere af de kommende møder er ændret, hvorfor studiekredslokalet på biblioteket i
flere tilfælde ikke er booket. Møder afholdes i fremtiden på "ledige" lokationer tjek derfor kalenderen for "mødested".
Kommende møder
Bestyrelsesmøder 13/3 (bib), 24/4, 15/5, 19/6, 12/9, 9/10, 6/11, (23/11), 11/12, 15/1/20,
(gf: 23/1/20), 5/2/20, 11/3, 22/4/20, 13/5/20, 10/6/20
Klimavision for Åbyhøj 14/3 på Gammelgårdsskolen

