Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 16/11/19

Referat for bestyrelsesmødet d. 16. november
2019 kl. 11.00 (opstart på Torvet)
Deltagere: Poul B. Schou (PBS), Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), Preben
Sørensen (PS), Finn Nielsen (FN), Thorkild Ibsen (TI), John G. Johansen (JGJ), og fra
Byudviklingsudvalget: Poul Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel
(SG), (Afbud: Christina Waldstrøm (CW)).
1) Leje af 1,5 garage (besigtiget d.d.) bagved Torvet i Åbyhøj, da det anses for en optimal
placering (Flagalléen har tidligere haft til huse her). Prisen er kr. 500 ex. moms pr.
måned. Vi kan hermed få samlet diverse rekvisitter, der anvendes til Skt. Hans og på
Torvedagen, som i dag er spredt rundt omkring i Åbyhøj. Ud over Flagalléen, kan vi
have det store telt (Bib'venners), paviloner, el-kabler, skraldespande, vind-powers mm
2) Godkendelse af seneste referat: godkendt
3) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:
I sagen om Dykkerbutikken, der er flyttet til Silkeborgvej 229 (tidl.
Indvandrerrådgivningen). Klage over skur opført foran butik (sendt af Åby-Åbyhøj
Fællesråd) ligger til behandling i kommunen. Citat, brev fra kommunen til
Dykkerbutikken: "....Jeg skal anmode om, at der fremsendes en redegørelse for hvor- dan
det ulovlige forhold tænkes lovliggjort. Redegørelsen skal være Byggeri i hænde senest
den 1.12.2019 og kan fremsendes på mail....". Opfølgning afventes.
4) Tunnel-projekt er skrinlagt, idet arealet ønsket til etablering af tunnel og tilkørselsramper ejes af en privat investor.
5) Hjemmeside: Opfordring til løbende input fra alle i fællesrådet.
6) Forberedelse af generalforsamling i Åby-Åbyhøj Fællesråd, i Elværket d. 23. januar
2020, kl. 18.30
Med udgangspunkt i det aflyste tunnelprojekt, arbejdes på oplæg om Silkeborgvej generelt
- herunder passage af Silkeborgvej.
7) Eventuelt
Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 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:
23/1: Generalforsamling i Åby-Åbyhøj Fællesråd i Elværket.

