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Referat for bestyrelsesmødet d. 15. maj 2019 kl. 
17.00 
  
Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Preben 
Sørensen (PS), Finn Nielsen (FN), Thorkild Ibsen (TI). (Afbud: Christina Waldstrøm (CW), 
Ove Petersen (OP) og fra Byudviklingsudvalget Poul Henning (PH)). 

1) Godkendelse af seneste referat: Godkendt 

2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:  
"Reklamefremstød" for Flagalléen d. 4. maj ved forårsmarkedet (der iøvrigt var en  
stor succes) gav fin respons.  
Aabyhøj IF har 100 års jubilæum. Jubilæumstidsskrift sendt rundt.  
Isbil på Åbyhøj Torv, udvider i realiteten "butiks-udbuddet".  
Møde vedr. Officiel Festplads/Eskelunden (PBS deltog). Konsensus (kun småjusteringer) i 
forhold til placering af scene (Northside), adgang fra Ringvej og Midtby/Brabrandstien etc. 
Dog problematik vedr. parkering på Kulgården!!!! - et stridspunkt, som fællesrådet følger 
op på, når lokalplan/konkrete planer foreligger.  
Torveudvalgets program for Torvedag 2019 er fastlagt - men udfordring mht. musik. PBS 
og KTM deltager i standplads-opsætning. Årh. Vest Politi stiller med mobil politistation 
(sikkerhed og børneunderholdning) - kaldet "Blå Blink".  
Skt. Hans er planlagt (OP og Højsgaard).  

3) Klimatilpasning i Åbyhøj – opfølgning (bump og evt. borgermøde):  
Vedvarende påvirkning i forhold til vores ønske om max. 10-meter træer samt ønske om 
staude-bede. Vi ønsker konkret (max. 10-meter) japansk kirsebær med lyserøde blomster. 
PH og FN presser vedvarende!  
Fællesrådets primære ønske er at få en egentlig midterrabat på strækningen 
fra Haslevej til Ringvejen. Midterrabatten bør være med træer og anden beplantning 
samt et betydeligt antal overgange. Rabatten bør kun afbrydes, hvor trafikforhold gør det 
hensigtsmæssigt for fx at skabe mulighed for kørsel til og fra visse villaveje. En sådan 100 
% løsning er næppe realistisk. For at en løsning kan være acceptabel for Fællesrådet, skal 
den omfatte mindst 4 heller/minirabatter midt på vejen. Hver af de 4 enheder skal være 
minimum 1,8 meter bred og have 2 træer. I de kommende forhandlinger tages der 
udgangspunkt i disse retningslinjer.  
Borgermøde ønskes holdt i onsdag i uge 38 (18. eller 19. sept., ca. kl. 17-19) om 
Silkeborgvejs midterrabat, helle-anlæg, vand-separation mv. TI undersøger om El-værket 
er ledigt, alternativet bruges Biblioteket. JGJ koordinerer med resten af 
Byudviklingsudvalget mhp. planlægning af møde.  

4) Status på uddeling af pjecen: "Velkommen til Åbyhøj":  
TI har møde med menighedsrådet man. d. 20. maj - information følger. Uddeling omkring 
Frichsvej herunder til Netto (JGJ og FN) pågår. FN koordinerer desangående med PH (der 
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indtil videre har delt ud til ejendomsmæglerne og i Kvickly). OP er foreslået til at forestå en 
del af kontakten.  

5) Økonomi og regnskaber, samt medlemsskab:  
Alternativet svarer ikke på henvendelser vedr. medlemsskab, og ekskluderes enstemmigt. 
Øvrige justeringer er også foretaget på medlemslisten - der opdateres og lægges på 
hjemmesiden.  
Som udgangspunkt lægges kun medlemslister ud med foreningsnavne. Foreninger bedes 
melde tilbage (mail rundsendes af KTM) om de vil have tilknyttet link/mail-adresse.  

6) Hjemmeside – GDPR, status og input 
Jf. ovenfor: Som udgangspunkt lægges kun medlemslister ud med foreningsnavne. 
Foreninger bedes melde tilbage (mail rundsendes af KTM) om de vil have tilknyttet link/
mail-adresse. 
Justering af tilmeldelses-blanket, således at man kan melde sig ind via formand, kasserer 
eller webmasteren (KTM justerer).  

7) Projekt vedr. Åbyhøj Centerområde: Der sendes brev til forvaltning om genoptagelse af 
processen (PH og FN). 

8) Eventuelt: Ingen væsentlige punkter.  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: , 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


