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Referat for Generalforsamlingen d. 23. januar 2020 kl. 18.30 (på Elværket):
Trafiksikkerhed på Silkeborgvej (15 minutter)
v/Jesper Fransen fra Aarhus Kommunes mobilitetsafdeling
Sammensmeltningen mellem Aarhus Vand's og Aarhus Kommunes interesser blev tydeliggjort.
Muligheden for lys på midterhellerne, og dermed bredere cykelstier (gittermasterne fjernes),
reetablering af alle "flagstangs-huller" blev luftet. Endvidere blev problemstillingen om Frichsvej
vendt (pga. frygt for at trafikken skulle flytte sig hertil), der også i takt med udstykningen bliver lavet
til "by-vej" med heller, grønne rabatter mv.

Udviklingen i centerområdet i Åbyhøj (10 minutter)
v/ Steen Gissel fra vores byudviklingsudvalg
Præsentation af byfornyelses-muligheder, brug af Torvet samt projekteringen af den nye Netto.
Herudover "smug-kig" af mulig ombygning af Silkeborgvej 231 og 233.

0. Præsentation, bordet rundt: 25 deltagere præsenteret.

1. Valg af dirigent: Torben Fladeland Iversen valgtes.

2. Valg af referent og stemmetæller:
Kasper T. Møller (næstformand) blev referent. Stemmetæller blev John Johansen (kasserer).

3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede: 18 foreninger var tilstede/ registreret.

4. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode:
(Formanden Poul B. Schou beretning vedlagt referat):
1) Trafiksikkerheden på Silkeborgvej har været det lange seje træk - det er ved at lykkes.
2) Byudviklingsudvalget arbejde med aktivitet omkring centerområdet.
3) To borgermøde om klimatilpasning med fokus på at påvirke Aarhus Vand til at lave ens
løsninger med vand og med træer, vejbump etc.
4) Mobilitet nord/syd er lettere fastlåst - men forvaltningen "holdes i ørerne"
5) Torvedag
6) Sankt Hans
7) Buslinje 22 "hænger i en tynd tråd".
8) Kunststofbane ved Åby Skole er en realitet.
9) Hjemmeside, fulgt op med udfordring om at uploade til kalender - så dobbeltbookinger
undgåes.
10) Velkomstpjece
11) Tak til Niels Jørgen Højsgaard, Steen Gissel, Byudviklingsudvalget + bestyrelse.
=> ingen indvendinger (godkendt).
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
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Se bilag 1! Bemærk henlæggelser til infoskærm/lystavle (kommentar fra Poul)!
=> ingen indvendinger (godkendt).
6. Diskussion af kommende arbejdsopgaver jf. vedtægterne, udskydes til punkt 10:
Se pkt. 10
7. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og rev. suppleant:
Formand: Poul B. Schou (genopstiller) - genvalgt
Sekretær: Thorkild Ibsen (genopstiller) - genvalgt
Suppleant: Bestyrelsen foreslår suppleant:
Leif Fischer Nielsen (KFUM-spejderne) vælges som 1. suppleant.
Forslag om en 2. suppleant (ingen indsigelser i forummet selvom vedtægterne ikke direkte giver
mulighed for dette): Giovanna Torresin (SF) vælges. Altså 2 suppleanter.
Valg af revisor Keld Gissel (genopstiller) - genvalgt
9. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent:
Budget fremlagt (se bilag 1). Indmeldelsesgebyret uændret kr. 0,-....og kontingent uændret
kr. 100,- pr. år pr. forening.
=> ingen indvendinger (alle punkter godkendt).
Kl. ca. 19.30 er fællesrådet vært ved oste- og pølsebord samt lidt drikkevarer, så vi også uformelt
kan tale om vigtige forhold for Åby-Åbyhøj.
Kl. 20.30 Mødet genoptages
10. Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioriteringer i Åby-Åbyhøj
Fællesrådets egne forslag:
Vand-separationen,
Forskønnelse af bla. Silkeborgvej,
Beplantningspolitik (træer skal genplantes),
Mobilitet (særligt nord/syd), udfordringer mht. skolerne, Thorsvej mv.,
Lys i parken (ved stien),
Info-tavle (penge afsat).
Input:
Opgradering af legeplads ved bålplads i parken.
Flagalléens "huller" bør laves ens.
Parkeringsplads ved el-værket - elendig stand. Privat bygherre bør udbedre.
Grønne områder ved åen (Northside område) - hvad skal der ske?
Info fra Byudviklingsudvalget: Bræmme ved åen og ved rensningsanlægget mv. bliver måske
bebygget mht. boliger, fra . Men stadig betydelige grønne områder mod åen......større diskussion.
Vigtigt emne.
Forbinde nord/syd - større diskussionsemne.......også om tunnelprojekt under Silkeborgvej og
under Frichsvej. Lagt "på is" pga. privat ejendomsret i parken. Thorsvej kunne evt. udvides en
smule, fjerne parkeringsmuligheder.....etc. Thorsvej bør gentænkes. Vigtigt emne.
Videre diskussion om Nord/syd trafik i relation til Åbyen og Mjølnersvej, opfordring til at
handelsstandsforeningen til skubbe til nord/syd handelstrafik..........svar (Poul B. Schou): vi skal
ALLE løfte jf. sammenhængskraft.......handelsstandsforeningen kan ikke løfte opgaven.
=> planlægning af nord syd trafik prioriteres!
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Kulturugen uge 40.....Torben Haugaard informerer! Ét år af gangen, idé om store bannere ved
indkørslen til Åbyhøj i uge 40. Fondsmidler søges mv.
Årets (faste årlige) borgermøde er flyttet til uge 39 af hensyn til kulturugen.

11. Eventuelt
Niels Højsgaard: Flagalléen har 110 støttemedlemmer, flere ønskes. Promotion.
Poul B. Schou: Borgermøde-tradition kommer til fast at lægge 21/9 (mandag uge 39), næste års
generalforsamling 21/1 2021.

Kl. 21.24 Generalforsamlingen slutter

