
Åby-Åbyhøj Fællesråd 

       Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 21. januar 2019  
                                                  i Kulturhus 8230 

Mødedeltagere: 
Poul B. Schou, Kasper Møller, John G. Johansen, Thorkild Ibsen, Ove Petersen, 
Finn Nielsen, Poul Henning Olesen og Christina Waldstrøm. 
Gæst under punkt 1: Steen Gissel 

Dagsorden: 

1) Vigtigt nyt fra Åbyhøj: 
Steen Gissel præsenterede tegningerne for den nye Netto -bygning  
og  - parkeringsplads.  
Bygningen bliver i en etage, Salling gruppen ønsker ikke beboelse ovenpå.  
Der bliver adgang til butikken direkte i gadeplan, men byggehøjden hæves for 
arkitektonisk at modsvare de to høje nabohuse. Facaden bygges i røde mursten med 
fremstød.  
På parkeringspladsen bliver der plads til 31 biler. Ud imod Silkeborg Vej plantes en 
bøgehæk, og foran den , kommer en bænk. 
Ansøgning om byggetilladelse vil blive fremsendt i meget nær fremtid.  

Støjværnet mellem Thomas Thaarups Parken og Viby Ringvej skal udskiftes. 
Kommunen har ikke inddraget Grundejerforeningen, som naturligvis har gjort 
indsigelse imod dette og desuden fremført ønske om indflydelse på det nye støjværns 
udformning og ligeledes på økonomien ved projektet.     

Åbyhøjs dameligahold i basketball har kæmpet sig frem i landspokalfinalen. 

Åbyhøj Tennisklub har, fra Aarhus Kommune, fået en bevilling på 250.000 kr. til 
renovering klubhuset.  
I den forbindelse inddrages de to offentlige toiletter.  
Fællesrådet retter henvendelse  til kommunen om at udvide planerne, således at de 
også omfatter offentlig toilet i parken. 



2) Godkendelse af referatet fra mødet den 13.12.2018 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3) Økonomi 
John G. Johansen fremlagde det reviderede regnskab, og budgettet for 2019.  
Der henlægges kr. 6.066 til indkøb af en LED informationstavle. 
Bestyrelsen har godkendt regnskab og budget til fremlæggelse på 
generalforsamlingen. 

4) 10-dages forespørgsel af 20.11.2018 
Poul B. Schou fremlage kopi af fællesrådets brev til Aarhus Kommune, Teknik og 
Miljø med bemærkninger til svarene på forespørgslen. 

5) Generalforsamlingen 
Anne Laustsen, Aarhus Vand og Katrine Kracht Aarhus Kommune starter 
generalforsamlingen med et indlæg på 30 minutter om Klimavision Åbyhøj. 
Der bliver mulighed for spørgsmål fra salen. 
Elværket vil indstille en afløser for Poul Henning som bestyrelsesmedlem. 
Torben Fladeland Iversen har indvilget i at stille op som dirigent.     

6) Klimavision for Åbyhøj 
Aarhus Kommune, PLAN OG MILJØ vil gerne fejre færdiggørelsen af visionen med 
et møde, på Elværket, den 14. marts kl. 17-18.  
Til arrangementet er der fundet et par meget interessante oplægsholdere. 
Fællesrådet og andre interesserede  vil blive indbudt, der påregnes 30 -60 deltagere. 
Elværket er ikke ledigt, men Thorkild vil undersøge om det er muligt at flytte en 
booking. Biblioteket er heller ikke ledigt. 
Finn Nielsen har reserveret Aulaen på Gammelgårdsskolen. 

7) Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: 20/2, 13/3, 24/4, 15/5, 19/6, 18/9, 23/10, 20/11, (7/12), 11/12, 15/1 
(23/1) 
   Klimavision for Åbyhøj 14/3 på Gammelgårdsskolen    

Referent: Poul Henning Olesen 
          
    


