Udkast til Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 21/8/19

Udkast til referat for bestyrelsesmødet d. 21.
august 2019 kl. 17.00
Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Kasper Møller (KTM), Preben Sørensen (PS), Finn Nielsen
(FN), Thorkild Ibsen (TI), John G. Johansen (JGJ), fra Byudviklingsudvalget Poul
Henning (PH) og Steen Gissel (SG), (Afbud: Ove Petersen (OP), Christina Waldstrøm
(CW), fra Byudviklingsudvalget: Torben Fladeland Iversen (TFI)).
1) Godkendelse af seneste referat: Godkendt
2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:
Donutbutik på Silkeborgvej. PBS interviewet vedr. vandseparation og fællesrådets
indflydelse i processen.
3) Klimatilpasning i Åbyhøj (Silkeborgvej & Borgermøde).
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.
PH har lavet kladde til dagsorden for møde d. 30/9 kl. 19-21 (evt. 22) på
Gammelgårdsskolen:
1: Velkomst (PBS),
2: Merværdi i klimatilpasning (PBS, FN, TFI),
3: Rådmanden,
4: Midterrabat/Heller på Silkeborgvej (FN udarbejder udkast, PBS intro om sikkerhed ,
Jesper Frandsen fremlægger, TFI supplerer),
5: Bæk langs sti bag biblioteket videre til åen og tunnel under Silkeborgvej (KTM om
motivation og sikkerhed + arkitekt om teknikken/løsningen),
6: Bedre mobilitet nord-syd (TFI laver oplæg og afholder, FN tjekker),
7: "Andet" (PBS)).
Byrådsmedlemmer er inviteret (incl. teknisk udvalg). Teknisk udvalg + økonomiudvalget
får en ekstra reminder kort før mødet(TI og FN). Annonce i Lokalavisen/ugeavisen (FN og
TFI er ansvarlige), FN har sat info på FB:"Alle os i Åbyhøj".
...evt. "tid" på punkterne, "drejebog" (PH). Spørgsmålet sendes til politikere 14 dage inden.
Markedsføring i forhold til Elværket (PS).
Der skal hænges A3/A4-plakater op i Åbyhøj senest d. 3. sept. ........plakat er udarbejdet.
PBS mangfoldiggør og initierer ophængning jf. sidste referat.
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4) I forlængelse af klimatilpasnings i Åbyhøj, nyt plangrundlag indsendes af udvalget (får
"prokura").
5) Koncertområde ved Eskelunden vil blive sendt i høring. Viby Fællesråd og Åbyhøj
Fællesråd sender høringssvar/indsigelser (Særligt fokus på parkering omkring. Forslag om
parkeringsfaciliteter, udfritning om parkeringsstrategi, ønske om friholdelse af Kulgården,
parkering udenfor Ringvejen+ny afkørsel).........PBS og alle andre holder øje med høring så vi kan svare rettidigt.
6) Evaluering af Sankt Hans og Torvedag:
Sankt Hans: SUPER lyd (samme setup næste år ønskes). Torvedag: Godt afviklet, men evt.
foryngelse af konceptet. PBS fortsætter i udvalget, KTM er pladsmand.
7) Pjecer om "Åbyhøj" er uddelt af JGJ i boligforeningen (Alto). Pjecer står i bib-vennernes
indelukke (adgang for mange). Ejendomsmæglere er forsynet, mens sognekontakten skal
forsyne os med "indgangs-pas" (TI fortsætter kontakten).
8) Hjemmeside – GDPR, status og input
KTM forsøger at lave en evt. adskillelse af nyheder og nyhedsarkiv, samt evt. justering af
forsiden, således at forsiden bringer nyheder. Mulighederne undersøges (programmeringsproblematik).
9) Harmonisering af veje i Aarhus Kommune. Åbyhøj fællesråd støtter fælles
fællesrådsnotat, der skal sendes til kommunen, der handler om, at kommunen skal holde
vores veje, idet de ikke er momsbelagt. En slags protest mod "private fællesveje", hvor vejlaugene skal vedligeholde og betale moms.
10) Initiativ om af beskytte grønne områder i Aarhus på tværs af fællesråd og
interesseforeninger støttes op af Åbyhøj Fællesråd (KTM).
11) Eventuelt:
Debat om flytning af "Åby-stenen" ....og der skal sættes en infoplade op (TI undersøger)
Ny afd. i Alto-bolig er meldt ind.

Kommende møder
Bestyrelsesmøder: to. 12/9 (Bib), on. 9/10 (bib), on. 6/11 (bib), (evt. lør. 16/11), on. 11/12
(bib), on. 15/1/20 (bib), (gf: to. 23/1/20), on. 5/2/20 (bib), on. 11/3/20 (bib), on. 22/4/20
(bib), on. 13/5/20 (bib), on. 10/6/20 (bib).
Vigtige datoer:
30/9: Borgermøde på Gammelgårdsskolen
15/10: Frist for høringssvar vedr. Eskelunden.

