Udkast til Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 13/3/19

Udkast til referat for bestyrelsesmødet d. 13.
marts 2019 kl. 17.00
Deltagere: Poul B. Schou (PS), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Thorkild
Ibsen (TI), Ove Petersen (OP), Preben Sørensen (PS). (Afbud: Christina Waldstrøm (CW)
og Finn Nielsen (FN)). Endvidere fra "Byudviklingsudvalget - Åbyhøj": Poul Henning
Olesen (PHO) og Torben Fladeland (TF).
1) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:
Byggesag på Jeppe Åkjærsvej/Silkeborgvej sat igang - muligt (efter en første høring) at
sætte igang uden yderligere godkendelse. Det officielle (forældede) skriv om samarbejdet
mellem Fællesrådene, Aarhus Vand og Aarhus Kommune muliggør dette. TF foreslår
påvirkning i forhold til at ændre lovgivningen på området.
KTM melder til formanden for Hasle Fællesråd indtræde som suppleant i
Fællesrådsseminarets planlægningsudvalg - blandt andet med fokus på ændring af
samarbejdsaftale.
Fællesrådsseminaret d. 4. marts, hvor Finn deltog, blev diskuteret, ingen umiddelbar
opfølgning.
Bakkeallé nr. 1: 55+ kollektiv etableres (15/18 lejligheder).
2) Klimatilpasning i Åbyhøj - sidste nyt/fællesmøde:
Diskussion om vejbump/midterrabat. Aarhus Vand lægger op til vand-grøft i SIDEN af
Silkeborgvej, i stedet for midterrabat. Ledte til planlægning af klimatilpasnings-mødet d.
14. marts. Her gør Poul i åbningstalen/præsentationen opmærksom på bekymring for reel
medindflydelse. Og både Poul - og resten af fællesrådet - vil gerne gøre opmærksom på et
kraftigt ønske om "Åbyhøj-look" (bede, bløde bump, vand mv.) på de mindre veje.
Endvidere skal det påpeges, at en midterrabat på Silkeborgvej er TRAFIKSIKRING!
(reduktion af farlige overhalinger og væddeløbskørsel), hvor også tunnelen under
Silkeborgvej fremhæves.
Og efterfølgende diskuteredes Byudviklingsudvalget - Åbyhøj's møde med blandt andet
Aarhus Vand d. 26. marts. Holdningen er: Forventningsafstemning på mødet - hvad har vi
af indflydelse på processen, udformningen (jf. pkt. der er nævnt ovenfor om blandt andet
bump), samt information om økonomien/budgetter. Hvis vi ikke får indflydelse forventes
"kort proces".
Beslutning om fremsendelse af mail vedr. vand, klimavision og området omkring "Kvicklygrunden" til Teknik og Miljø og formanden i Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune.
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3) Godkendelse af seneste referat:
Godkendt (efter sidste revision), og note om initialer i referat mhp. funktion som
arbejdspapir.
4) Økonomi og regnskaber:
Evt. fusion af Menighedsråd og Menighedspleje (evt. ét kontingent i stedet for to).
5) Hjemmeside: on-going, hvor fanerne "Lokaler" og "Aarhus Kommune - kontakter"
fyldes op i nærmeste fremtid. Løbende tjek af indhold/links (OP, PS)
6) Evaluering af uddeling af pjecen "Velkommen til Åbyhøj":
Påbegyndt, og yderligere uddeling til fx. ejendomsmæglere og borgerservice (PHO), samt
yderligere tiltag (TI).
7) Eventuelt
Ingen særlige punkter.

Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 24/4 (kult.hus), 15/5, 19/6, 12/9, 9/10, 6/11, (evt. 16/11), 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

