Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 11/12/19

Referat for bestyrelsesmødet d. 11. december
2019 kl. 17.00 (bib.)
Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), Preben
Sørensen (PS), Finn Nielsen (FN), Thorkild Ibsen (TI), John G. Johansen (JGJ), (ingen fra
Byudviklingsudvalget: Poul Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel
(SG), (Afbud: Christina Waldstrøm (CW))).
1) Godkendelse af seneste referat: godkendt
2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:
1) Fam. Lind Petersen kåret til "Årets Ildsjæl 2019" i Aarhus - prispenge til Åbyhøj
Basket.
2) Elværket har fået tildelt kr. 25.000,- til flygel - doneret af Aarhus Stiftstidende
3) Træer sat op på Ewalds Vej i forbindelse med vand-separationen.
4) Julebelysning - faldende standard/belysning pga. bannere tilladt af kommunen.
Sagen følges op af OP, der kontakter Handelsstandsforeningen.
5) I krydset Fenrisvej/Thyregodsvej fjernes bumpet, men der er indsat fodgængerfelt
og ekstra store bump i tilknytning hertil. Vi observerer udviklingen i trafikken.
3) Infoskærm i Åbyhøj. TI og OP arbejder på sagen, oplæg laves inden 11/3 2020.
4) Økonomi: Yderligere hensættelse af kr. 6.000,- til infoskærm-projekt, samlet
hensættelse kr. 12.000,5) Skuret ved "Dykkerbutikken" er ikke afklaret. Dykkerbutikken har ikke svaret inden
fristens udløb d. 1. december. Svar afventes, i sagen mellem kommunen og
dykkerbutikken. Efter indhentet svar: PH og TFI opfordrer Fællesrådet til at kontakte
"Dykkerbutikken" mhp. en løsning.
6) Vedr. harmonisering af veje i Aarhus Kommune. Det besluttedes at støtte den fælles
skrivelse mod privatisering. FN sørger for kontakt med Lystrup Fællesråd, der er primus
motor på projektet.
7) Generalforsamling d. 23/1/2020, kl. 18.30 i Elværket. PBS indkalder d.å. - og følger op
med mere specifik indkaldelse senere. OP bestiller forplejning. Emner/tema: Forskønnelse
af Silkeborgvej og overgange/trafikale forhold. Byudviklingsudvalget bedes om at lave et
oplæg, gerne med et oplæg med en repræsentant fra kommunen. FN tager fat i
Byudviklingsudvalget, og lægger en plan. Endelig plan foreligger senest d. 1/1 2020.
8) Fællesrådets medlemmer overvejer inden 15/1 (næste møde) fokuspunkter/
arbejdsopgaver for arbejdet i 2020.
9) Evt.:
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Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 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:
23/1: Generalforsamling i Åby-Åbyhøj Fællesråd.

