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Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), Preben
Sørensen (PS), Finn Nielsen (FN), Thorkild Ibsen (TI), John G. Johansen (JGJ), (Afbud:
Christina Waldstrøm (CW) og fra Byudviklingsudvalget: Poul Henning (PH). Indledende
møde incl.: Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG)).
1) Godkendelse af seneste referat: Godkendt
2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:
Dykkerbutikken er flyttet til Silkeborgvej 229 (tidl. Indvandrerrådgivningen). Skur
er opført foran butik, træ fældet, vi overvejer i Fællesrådet indsigelse mod det opførte træskur.
3) Kulturuge (uge 40) forløb planmæssigt - men starten var lidt blandet. Flere steder
var fremmødet ikke så stort, men MANGE steder var der "fuldt hus". Det formodes
at kulturugen forsætter fremover (evalueringsmøde medio oktober).
4) Klimatilpasning i Åbyhøj (Silkeborgvej & Borgermøde d. 30/9, kl. 19 ).
Ango Winther, Steen B. Andersen, Bünyamin Simsek, Knud N. Mathiesen og ca. 70
borgere deltog samt en række embedsmænd.
Holdningen i Fællesrådet er generelt, at mødet var konstruktivt. Særligt de positive
tilkendegivelser om træer mv. på Silkeborgvej og en god konstruktiv debat om
forbindelser mellem Åbyhøj nord og syd.
Skal ligge FØR kulturugen næste år, og gerne i Elværket (alternativt Åby Skole),
hvor annoncering bør overvejes. Dato i 2020: man. d. 21. september 2020. TI
booker tid.
Tunnel-projekt.....her kontakter FN Aarhus Vand vedr. mulig budgetlægning. I
forlængelse heraf undersøges kommunens engagement og økonomi i relation til
projektet.
5) Økonomi (v. JGJ).
Status vedr. Borgermøde og bannere.
Garageprojekt (v. Torvet) - et tilbud undervejs. Oplæg at Fællesrådet betaler 1/3 af
leje af garage formodes godkendt (kr. 500,- pr. mdr. ialt for 1,5 garage. Udgift
fællesrådet: 167,- pr. mdr.) , Elværket samt Bib-vennerne indgår også i "ligningen".
PBS følger op.
6) Koncertområde ved Eskelunden - høringssvar menes ikke relevant, idet det ved
gennemlæsning af lokalplan 1112 blev konstateret, at ingen områder i Åbyhøj berøres af
planerne.
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7) Eventuelt: Loop-projekt støttes principielt.
Kommende møder
Bestyrelsesmøder: lør. 16/11 (kulturhus+torvet), 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:
11/10: Frist for høringssvar vedr. Centerområde i Åbyhøj.

