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Referat for bestyrelsesmødet d. 11. marts 2020 
kl. 17.00 (bib.) 
  
Deltagere: Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Poul B. 
Schou (PBS), Finn Nielsen (FN), Thorkild Ibsen (TI), Giovanna Torresin (GT), Leif F. 
Nielsen (LFN). Afbud:  Preben Sørensen (PS). (Ikke deltagelse af Byudviklingsudvalget: 
Poul Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG)).  

1) Godkendelse af seneste referat, bestyrelsesmøde 19/2/20: Afventes  

2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:  
1) Kulturhuset 8230 lukkede officielt d. 7/3! Afvikledes i god ro og orden 

med mange besøgende.  
2) Guldtoppens køkken bør være klar 16/3 - men COVID 19 udsætter måske den 

officielle åbning.  
3) Skt. Hans er i planlægningsfasen - proces pågår.  
4) Bazar i Sognegård og flere arrangementer udsat pga. Corona.  

  
3) Infoskærme v. OP - stadig diskussion om placering/vinkling/antal/reklamer/
webmaster/type/finansiering. Fællesrådet ifærd med afklaring mht. evt. placering - gerne 
på placeringen omkring "Netto's nye parkeringsplads" ved Silkeborgvej 240.  
 Diskussion om opstart med 1 el. 2 skærme (også én i Frichsvej-området af hensyn til  
 sammenhængskraften?) - besluttet: 2 skærme (én på Silkeborgvej (240) og én på 
 Frichsvej (evt. på stander ved Netto eller v. trekantgrund ved Stadion) 
 Diskussion (LFN) om pris ved at bruge eksisterende skærme (v. Netto og v. Tousvej)  
 Citrus Media (Jonas Sand). Pris: kr. 2.000,- pr. uge for 2 skærme...spots á 19 sek.  
 (spørgsmålet er antal visninger pr. døgn) - webmasterfunktion er inkluderet. Evt. 
 "pooling" af interessenter (foreninger i Åbyhøj), der kan "splejse" om spots i  
 udvalgte uger.  
 Diskussion om drift af 1 skærm (med "næsten gratis webmaster"), pris iflg. OP ca. 
 15.000,- pr. år - udover etableringen til kr. 60-85.000,-  
 Finansiering m/u reklamer? Borgerstemning i Åbyhøj (indsamlet fx. ved kultur-
 husets lukning) er IMOD reklamer. Repræsentativitet? Evt. kan finansiering  
 uden reklamer løses via Fondsmidler (fx. Åbyfonden i forhold til etableringen - OP 
 forsyner KTM/PBS med information (investering/budget) til   
 fremsendelse af ansøgning). Ønske om, at diverse foreninger i Åbyhøj   
 skal spørges om at medfinansiere driften - idet udgangspunktet jf. folkestemningen 
 er finansiering UDEN kommercielle reklamer.  
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4) Byudviklingen omkring Søren Frichs Vej. I forhold til Højhus-byggeri syd for Lokes Vej 
indsendes høringssvar fra Åby-Åbyhøj Fællesråd om bekymringen desangående - særligt 
indsigts-problematikken/grønne områder. FN har udarbejdet udkast, JGJ=>PBS 
videreformidler høringssvaret.  

5) Økonomi: CVR-nummeret skal fornyes (PBS). Kontingent - "rykker-procedure" 
igangsættes. Den kommunale bevilling på kr. 20.000,- er gået igennem. Mobile Pay v. JGJ: 
Oprettes til Skt. Hans og Torvedag! Proces pågår. 

6) Evt.:  Udviklingen vedr. halprojekt v. Gammelgårdsskolen iagttages.  
  Privat-skole-projekt "in spe" jf. "Alle os fra Åbyhøj". Udviklingen iagttages.  
  Bestyrelses-møde flyttes fra 13. til 20. maj....... 

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: on. 22/4/20 (aflyst, bib), on. 13/5/20 (Elværket), on. 10/6/20 
(Elværket), on. 12/8/20 (Elværket), on. 9/9/20 (bib), on. 21/10/20 (bib), on. 11/11/20 
(bib), on. 9/12/20 (bib), on. 12/12/20 (Udvidet), on. 13/1/21 (GF, Elværket), on. 21/1/21 
(bib), on. 10/2/21 (bib), on. 14/4/21 (bib), on. 19/5/21 (bib), on. 16/6/21 (bib).  

Vigtige datoer:  
21/9: Borgermøde, 21/1 2021 Generalforsamling (Elværket) 


