Åby-Åbyhøj Fællesråd
Referat fra generalforsamlingen torsdag den 24. januar 2019 på Elværket
Oplæg om Klimavision Åbyhøj
Forud for generalforsamlingen gav Anne Laustsen, Aarhus vand og Katrine Kracht,
Aarhus Kommune en orientering om Klimavision Åbyhøj.
Dagsorden:
0. Præsentation bordet rundt
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettige
4. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Diskussion af kommende arbejdsopgaver jf. vedtægterne,
udskydes til punkt 11
7. Behandling af indkomne forslag (Ingen)
8. Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og revisorsuppleant
Næstformand: Kasper Møller (genopstiller)
Kasserer:
John Johansen (genopstiller)
Øvrige:
Ove Pedersen (genopstiller)
Finn Nielsen (genopstiller)
Poul Henning Olesen (genopstiller ikke)
9. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Kl. ca. 1930 er fællesrådet vært ved et oste- og pølsebord samt lidt drikkevarer, så vi
også uformelt kan tale om vigtige forhold i Åby-Åbyhøj
Kl. 20.30 Mødet genoptages
10. Diskussion af Klimavision Åbyhøj
11. Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioritering i Åby-Åbyhøj
12. Eventuelt
Ad 1: Valg af dirigent

Efter præsentation , bordet rundt, blev Torben Fladeland Iversen valgt som dirigent.
Torben erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig
Ad 2: Valg af referent og stemmetæller
Poul Henning Olesen blev valgt som referent. Kasper Møller og John Johansen som
stemmetællere.
Ad 3: Konstatering af fremmødte og stemmeberettige
Der var 39 deltagere i generalforsamlingen, heraf var 3 gæster.
22 foreninger var repræsenteret, og hermed var der 22 stemmeberettige.
Ad 4: Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
(Henvisning til Fællesrådsreferater 2018)
Ad 5: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer John Johansen gennemgik det reviderede årsregnskab, der viste et overskud
på kr. 6066, heraf henlægges kr. 6000 som opsparing til en LED-informationstavle.
Indtægterne var på kr. 117.103 og udgifterne på kr. 111.037.
Fællesrådets formue var den 31.12.2018: Kr. 42.191.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 6: Diskussion af kommende arbejdsopgaver jf. vedtægterne
Udskydes til punkt 11
Ad 7: Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 8: Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og
revisorsuppleant
Næstformand Kasper Møller, kasserer John Johansen, bestyrelsesmedlemmerne
Ove Pedersen, og Finn Nielsen blev genvalgt. Desuden blev Preben Sørensen valgt
ind i bestyrelsen.
Revisor Keld Gissel blev genvalgt. Der blev ingen revisorsuppleant valgt.
Ad 9: Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og
kontingent
Kasserer John Johansen fremlagde buget for 2019. Der er budgetteret med indtægter
på i alt kr. 124.000, herunder kontingent fra 40 medlemmer. Kontingent og
indmeldelsesgebyr forbliver uændret. Budgettet blev godkendt.

Ad 10: Diskussion af klimavision Åbyhøj
Visionen skal sætte retning for, hvordan der skabes merværdi i forbindelse med
klimatilpasningen og understøtte Aarhus Vands forestående arbejde med at adskille
regnvand og spildevand.
Klimavisionen omfatter emnerne: ET BEDRE FORBUNDET OMRÅDE,
EN GRØNNERE BYDEL, NYE MØDESTEDER/ÅNDEHULLER, FREMHÆVE
OMRÅDETS KARAKTER, FREDELIGE VEJE og INVOLVERING AF
BORGERNE.
Visionen er blevet til ved et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og
fællesrådet.
Der har været afholdt en workshop med borgerdeltagelse den 15. november 2018 på
biblioteket, og der holdes et afsluttende møde den 14. marts 2019 på
Gammelgårdsskolen.
Projektet med at adskille regnvand og spildevand i Åbyhøj gennemføres i den
kommende 10-års periode. Arbejdet er allerede startet på Jeppe Aakjærs Vej.
Aarhus Vand vil vej for vej indkalde til orienteringsmøde forud for arbejdets
igangsættes.
Poul B. Schou påpeger, at det er vigtigt for trafiksikkerheden, at der oprettes en
midterabat på Silkeborgvej fra Haslevej til Ringvejen.
Christina Waldstrøm , som bor der, udtrykker bekymring over de ulykker, der sker
på grund af hastigheden og farlige overhalinger.
Thorkild Ibsen anbefaler ”den grønne forbindelse” for gående og cyklister ned langs
biblioteket med en bro eller tunnel under Silkeborgvej. Den vil især være til glæde for
de unge, som skal til sport eller på biblioteket.
Der blev stillet forslag om at give villavejene status som stilleveje med en
makshastighed på 30 eller 40 km.
Gunner Nielsen synes, at vandbede er pæne, men advarer imod at man laver noget,
der generer trafikken.
Trafiksikkerheden på Søren Frichs Vej er heller ikke optimal, og forbindelsen op
imod Silkeborg Vej er dårlig. Poul B. Schou gør opmærksom på, at fællesrådet for
mere en to år siden var inviteret på vandretur i området med kommunens
trafikafdeling. Her blev der fortalt om planerne for Søren Frichs Vej og planerne om
at åbne nogle af de lukkede forbindelsesveje. Der er intet sket siden, og Thorsvej er
overbelastet siden.
Preben Sørensen fortæller, at fællesrådet for nogle år siden havde bugt mange kræfter
på at udarbejde en totalplan for trafikken i Åbyhøj. Desværre hørte man aldrig fra
kommunen.
Byrådsmedlem Steen Andersen lovede at tage problemerne op.
Ad 11: Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioritering i Åby-Åbyhøj
Klimavisionen blev prioriteret højt
Trafiksikkerheden

Sammenhængskraften nord/syd
Revitalisering/byforskønnelse i Åbyhøj
Ad 12: Eventuelt
Torben Hougaard fortalte, at der er nedsat et udvalg, som arbejdede på at gøre uge 40
til kulturuge for Åbyhøj. Udvalget har en hjemmeside og er åbent for gode forslag.
Steen Gissel præsenterede planerne for en ny Netto-butik og -parkeringsplads.
Fællesrådet har ansvaret for flagalléen. Niels Jørgen Højsgaard fortalte, at der var
flagallé omkring 6 gange om året.
Flagalléen er festlig for Åbyhøj, og det er vigtigt, at man som borger støtter op om
den. Det koster 100 kr. om året at være støttemedlem. Se nærmere på hjemmesiden.
Afslutning
Dirigent Torben Fladeland Iversen og formand Poul B. Schou afsluttede
generalforsamlingen med tak til deltagerne for en god debat.
Næste års generalforsamling er planlagt til torsdag den 16. januar 2020.
Referent: Poul Henning Olesen

