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Referat for bestyrelsesmødet d. 12. september 
2019 kl. 17.00 i biblioteket 
  
Deltagere: , Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), Preben Sørensen (PS), Finn Nielsen 
(FN), Thorkild Ibsen (TI),  John G. Johansen (JGJ), (Afbud: Poul B. Schou (PBS), 
Christina Waldstrøm (CW), fra Byudviklingsudvalget: Torben Fladeland Iversen (TFI), 
Poul Henning (PH) og Steen Gissel (SG)). 

1) Godkendelse af seneste referat: Godkendt 

2)   Vigtigt nyt fra Åbyhøj:  
 Kulturuge (uge 40) pjece husstandsomdeles.  
 Vindpoints er klar, opmagasineres i det (forhåbentligt) snarligt indrettede garage- 
 lager.  

3)  Klimatilpasning i Åbyhøj (Silkeborgvej & Borgermøde d. 30/9, kl. 19 ).  
 Gammelgårdsskolen er booket - FN er i dialog om forplejning, og IT.  
 FN hænger plakater op i uge 38, JGJ er "sekundant".  
 Mødetid kl. 18 d. 30/9 for fællesrådets medlemmer.  
 PH har lavet udkast til program:  
 ...under pkt. 2 ønsker Vibeke fra Aarhus Vand at komme med et indlæg!  
 PH og FN tjekker.  
 TI opfordres til en uges tid før seancen at sende atter en reminder til teknisk udvalg, 
 således at embeds-repræsentanter fra kommunen også opfordres til at dukke op.  
 KTM koordinerer oplæg om "biblioteks-bæk" med byudviklingsudvalget.  
  
4) Finansiering af heller fra Kvickly til ydre Ringvej - status er, at projektet er med i 
forslaget til anlægsprogram, som et prioriteret projekt – et projekt, som er inden for 
finansieringsrammen. 
 .....vi afventer den videre proces - det foreløbige budget foreligger d. 17. september 2019, 
hvor vi håber, at der ikke "pilles" ved det! 

5) Koncertområde ved Eskelunden - høringssvar udarbejdes i forbindelse med næste 
fællesrådsmøde, fokus på inddragelse af en eller flere baner i Kulgården.  

6) Pjecer om "Åbyhøj"- status quo. Primus motoren - Finn - tager fat snarest.   

7) Hjemmeside – opdateret, så nyheder er "up front".  

8) Harmonisering af veje i Aarhus Kommune: JGJ undersøger status, således at vi rettidigt 
kan opponere mod forslaget om indførelse af private fællesveje. Melder tilbage til 
fællesrådets hurtigst muligt.  

9) Initiativ om af beskytte grønne områder i Aarhus på tværs af fællesråd og 
interesseforeninger støttes op af Åbyhøj Fællesråd (KTM). Beskyt Aarhus - som foreningen 
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hedder - arbejder videre med fx. udvidelse af ringvejen. Vi følger med på sidelinjen. KTM 
videresender oplæg lavet af "Beskyt Aarhus".  

10) Eventuelt: Netto-projektet er udsat i forhold til godkendelse - naboer med indsigelser 
har endnu ikke hørt noget endeligt.  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: on. 9/10 (bib), lør. 16/11 (kulturhus +torv), 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. 


