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Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Ove 
Petersen (OP), Preben Sørensen (PS), Finn Nielsen (FN). (Afbud: Thorkild Ibsen (TI), 
Christina Waldstrøm (CW)). Endvidere fra "Byudviklingsudvalget - Åbyhøj": Poul Henning 
Olesen (PHO), Steen Gissel (SG) og Torben Fladeland (TF).  

1) Vigtigt nyt fra Åbyhøj 
1) Handelsstandsforeningens nye formand er indehaveren af "Guldtoppen".  
2) 100 års jubilæum i Thrott d. 14/9 2019.  

2) Klimatilpasning i Åbyhøj - sidste nyt/fællesmøde 
 1) Planlægning af vejbede har været til debat. Oplæg er for de små veje: ét træ i hvert 
vejbed og buske/stauder. På de større veje: (fx. Thyregodsvej) to træer i hvert vejbed samt 
buske/stauder => Konklusion: Byudviklingsudvalget tager fat i landsskabsarkitekten for 
projektet (Katrine), og får forelagt forskellige alternativer, som ÅÅF vælger mellem - både 
mht. træer og buske/stauder.  
 2) Planlægning af hastighedsbegrænsning og vejbump til debat => Konklusion: Der 
er delte meninger, derfor accepteres kommunens udkast.  
 3) Nord/syd sti-trafik, hvor løsningen med vand/tunnel under Silkeborgvej er stadig 
meget åben (tidshorisont: 2023). Aarhus Kommune positive, vi afventer mere konkrete 
udmeldinger. På dagsorden for næste møde i Byudviklingsudvalget og Aarhus Kommune, 
hvor skitser udarbejdes/diskuteres (Kasper finder Aktiv Åby's gl. tegninger frem). Møde 
initieres af PHO:  
 4) Aarhus Vand vil ikke medfinansiere midterrabat på Silkeborgvej, idet det er 
dyrere end en grøn side-rabat. En opdelt/punktvis midterrabat er kommunen positiv 
overfor, men den skal finansieres særskilt - så Jesper (Trafikafdelingen)/Aarhus Kommune 
undersøger enten finansierings-løsning eller alternativ sikker løsning. Vi afventer 
udmelding mht. budgetter og bred politisk vilje fra kommunen. Byudviklingsudvalget 
opfølger med evt. møde med rådmanden, såfremt forhandlingerne "går fast".  
 5) Nord-syd vej-trafik. Søren Frichs Vej ønskes med midterrabat (jf. helhedsplan, 
hvor ejer/bygherre skal medfinansiere). Søren Frichs Vej skal kobles på Silkeborgvej evt. 
via Hermodsvej, inden konkret langsigtsløsning.  

3) Fællesrådes deltagelse i Kulturugen (uge 40) 
Forslag om indkaldelse af politikere i forbindelse med Kulturugen afvist. Diskussion om 
borgermøde med indkaldelse af politikere tidligere i forbindelse med pkt. 2-4 ovenfor, 
fortsættes næste gang.  
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4) Godkendelse af seneste referat: Godkendt! 

5) Økonomi og regnskaber, samt medlemsskab. Det er besluttet af ekskludere "Skjold 
Gammelgård i Åbyhøj v. Poul Simonsen" såfremt kontingent ikke betales d.d.  

6) Hjemmeside – status og input: Løbende opdateringer foretages.  

7) Status på uddeling af pjecen: "Velkommen til Åbyhøj": Uddelt til mæglere og lagt på  
biblioteket. De allerede tilflyttede nye borgere langs Frichsvej bør bearbejdes - opgaver 
uddelegeret, afventer yderligere melding fra TI. 

8) Flagallé-medlemmer forsøges hyret lørdag d. 4. maj af OP i samarbejde med Højsgaard. 

9) Eventuelt 
Alle pladser besat i Fællesrådsseminarets planlægningsudvalg (KTM derfor ikke indtrådt) - 
kontaktperson i forhold til ændringer i fællesråds-beføjelserne skal ske ved henvendelse til: 
"Jette Bøjesen ved Aarhus Kommune". TF laver oplæg vedr. ændringer, der via KTM 
sendes til Fællesrådets planlægningsudvalg (der så sender til kommunen).  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: 15/5 (Bib.), on. 19/6 (Kult. 8230), to. 12/9, on. 9/10, on. 6/11, (evt. lør. 
16/11), on. 11/12, on. 15/1/20, (gf: to. 23/1/20), on. 5/2/20, on. 11/3/20, on. 22/4/20, on. 
13/5/20, on. 10/6/20


