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Udkast til referat for bestyrelsesmødet d. 19. juni 
2019 kl. 17.00 
  
Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Kasper Møller (KTM), Preben Sørensen (PS), Finn Nielsen 
(FN), Thorkild Ibsen (TI), Ove Petersen (OP). (Afbud: John G. Johansen (JGJ), Christina 
Waldstrøm (CW), og fra Byudviklingsudvalget Poul Henning (PH)). 

1) Godkendelse af seneste referat: Godkendt 

2)   Vigtigt nyt fra Åbyhøj:  
Eskelunden skal stå klart til Northside Festival i 2021. Problemstilling vedr. Kulgården, 
hvor der måske skal være parkering. Vi holder - som beskrevet sidst - øje med udviklingen 
og kommer med høringssvar, når der kommer plan for udviklingen for området.  

3)  Klimatilpasning i Åbyhøj (Silkeborgvej & Borgermøde): De første skridt er taget. Aarhus 
Vand er relativt selvrådende mht. beplantning mv., dog har bla. fællesrådets krav om 
sikkerhed resulteret i, at beplantningen ikke dækker for udsyn til fodgængere mv. En 
længere debat om træbeplantning, en eller to rækker træer, æstetik mv. resulterede i et 
ønske om græsbeplantning (også af økonomiske hensyn).  
I forbindelse med vores ønske om midterrabat har de uheldige episoder på Silkeborgvej 
gjort indtryk, og Jesper Frandsen fra Aarhus Kommune påvirker til stadighed rådmand 
mv. om at det bliver løsningen i stedet for en "grøft" på nordsiden af Silkeborgvej.  

Borgermøde/Kulturudvalgsmøde planlagt d. 18/9. Der skal sendes invitation ud til 
alle byrådspolitikere (TI), gerne inden sommerferien - og reminder til teknisk udvalg og 
økonomiudvalget umiddelbart efter sommerferien. Hovedemner: Sikkerhed på 
Silkeborgvej og tunnel fra "det gamle rådhus" til parken, samt evt. mobilitet fra 
Silkeborgvej til Frichsvej og idrætsfaciliteter i Åbyhøj mhp. diskussion af kapacitet i 
forhold til indbyggertal.  
Der skal hænges A3-plakater op i Åbyhøj senest d. 3. sept. ........plakat udarbejdes (aug. af 
KTM), på baggrund af TI's udkast til invitation. Poul mangfoldiggør, og initierer 
ophængning.  

4) Status på uddeling af pjecen: "Velkommen til Åbyhøj":  
TI's møde med menighedsrådet blev udsat, og denne del af processen er stadig stand-by. 
FN (koordinator), PH og OP foretager uddeling i det nye byggeri omkring Frichsvej og 
ungdomsboliger i Åbyhøjgården, samt til Ejendomsmæglere og til Kvickly mv. Base for 
brochurer mv. er i bibliotekets kælder.  

5) Flagalléen:  
Flagallé foreslåes justeres til, således at de udstyres med vimpler i de perioder, hvor der 
ikke skal være flag. I stedet for opstilling mv. af flagstænger og flag mange gange i løbet af 
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den intensive flagperiode (foråret), så er det kun udskriftning af vimpler og flag, der skal 
finanseres. Sagen undersøges, og der indstilles til indkøb vimpler.  

6) Hjemmeside – GDPR, status og input 
Diskussion om evt. adskillelse af nyheder og nyhedsarkiv, samt evt. justering af forsiden, 
således at forsiden bringer nyheder. Mulighederne undersøges (programmerings-
problematik).  

7) Sankt Hans 23/6: Planlægning mv. vurderes til at være i orden. På Fællesrådets 
hjemmeside er der lagt den officielle indbydelse op. Et tæt og spændende program venter. 
Åbyhøjs kulturinstitutioner indbydes særskilt.  

8) Torvedagen 17/8: Indbydelse sendt ud til alle fællesrådets medlemmer (forenings-
stande). Iøvrigt er planlægningen "på skinner" med et spændende program for alle aldre.  

9) Eventuelt: Ingen væsentlige punkter.  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: to. 12/9 (evt. Biblioteket), 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


