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Referat for bestyrelsesmødet d. 19. februar 2020 
kl. 17.00 (bib.) 
  
Deltagere: Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Poul B. 
Schou (PBS). Preben Sørensen (PS), Thorkild Ibsen (TI), Giovanna Torresin (GT), Leif F. 
Nielsen (LFN). Afbud:  Finn Nielsen (FN). (Ikke deltagelse af Byudviklingsudvalget: Poul 
Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG)).  

1) Godkendelse af seneste referat, bestyrelsesmøde 15/1/20 : Godkendt  

2) Godkendelse af referat, generalforsamling 23/1/20 : Godkendt 

3) Evaluering af generalforsamlingen: Foredrag er godt, separat spisning, struktur (med 
spisning efter officielt program, efterfulgt af diskussion). Konceptet bibeholdes. 
Arbejdsopgaver i fællesrådet godkendt: 
1) Fokus på "Forskønnelse af Silkeborgvej" jf. FN 
2) Fokus på Aarhus Vand/ vand-separering 
3) Fokus på træ-politik i forhold til Aarhus Kommune 
4) Mobilitet, sammenhængskraft nord/syd 
5) Lys i parken (vestlig sti) 

4) Vigtigt nyt fra Åbyhøj:  
1) Kulturhuset 8230 lukker officielt. Der indbydes til reception d. 7/3 kl. 

13-17.  
2) Guldtoppens køkken er lukket indtil videre - genåbning afventes. På denne 

baggrund er der tvivl om formandsskabet i handelsstandsforeningen. Udvikling 
afventes.  

3) Nyt støjværn er ved at blive etableret på Ydre Ringvej på stykke 1 og 4. Stadig strid 
om betaling mellem myndigheder og private lodsejere mht. stykke 2 og 3.   

4) Vandseparationsarbejdet foregår både nord og syd for Silkeborgvej - efter planen.  
5) 16. marts afholdes Generalforsamling i Grundejerforeningen - spørgsmålet om 

nedlæggelse spørger stadigt, idet både formand og kasserer trækker sig. Vi afventer 
situationen. 

  
5) Pensionist(forenings)festen på Sognegården havde solgt 168 billletter, kun 82 mødte op 
grundet dårligt vejr. Konceptet formodes fortsat. Ikke behov for tilskud fra Fællesrådet pt.  

6) Status: Infoskærm i Åbyhøj. TI og OP har modtaget tilbud. Fritstående LED-skærm: kr. 
150.000,- (ex. moms), alternativt kr. 125.000,- eller kr. kr. 81.250,- for en væghængt 
skærm. Forslaget til ca. kr. 81.250,- arbejdes der videre med. 

Opgave 1 (OP): Undersøge placering i det centrale Åbyhøj (Torvet Silkeborgvej +/- 200 
meter, fx. ved den nye parkeringsplads på kulturhus-grunden eller ved Kvickly). 
Alternativt ved Frichsvej for ikke at "skyde sig selv i foden" mht. at udelukke den sydligere 
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del af Åbyhøj (input fra JGJ og LFN). Beslutningen udskydes til mulighederne er 
undersøgt.  

Opgave 2 (OP): Problemstilling vedr. "drift" (opdatering/oplægning af information, strøm, 
forsikringer vedligehold etc.). Driftsomkostninger ud over den frivillige arbejdskraft der 
skal hyres til indlæggelse af nyheder, formodes at andrage kr. 10-20.000,- årligt (OP 
undersøger sagen).  

Opgave 3 (alle): Problemstilling ved etablering og (økonomisk) drift: Skal der være 
delfinansiering via reklamer - diskussion, meningstilkendegivelser for/imod. Evt. 
delfinansiering af andre foreninger (Elværket. Bibliotekets venner mv.). OP foreslår 
endvidere at opdatering/indholdsdrift lægges ind i budgettet (betalt "skærm-master"). Alle 
bedes overveje konsekvenser, så diskussionen kan fortsættes næste gang.  

7) Konstituering + opgaver: PBS er formand. TI er sekretær (ex. referater). JGJ er kasserer. 
LFN og GT tjekker hjemmeside. GT øger markedsføring via FB om brug af hjemmeside. 
Dagsorden til bestyrelsesmøder udarbejdes af formanden, PBS (og udsendes via mail) - 
forslag til dagsordenen skal være PBS i hænde senest 2 arbejdsdage før. FN repræsenterer 
Fællesrådet i Elværkets bestyrelse.  

8) Økonomi: PBS har søgt kommunen om det årlige tilskud på kr. 20.000,- . JGJ 
opdaterede situationen - en del har betalt. JGJ og Niels Jørgen Højsgaard undersøger 
mulighederne for MobilePay til en (nyoprettet) foreningskonto.  

9) Kommende møder: Som udgangspunkt 2. onsdag i måneden fortsætter - fra 17-18.30. Se 
eksakte datoer nedenfor.  

10) Julebelysning og Skuret ved "Dykkerbutikken"  - status afventes stadigt.  
  

11) Evt.:  
Hvad koster det at leje sig ind på skærmene, der allerede er sat op i Åbyhøj (LFN   
undersøger sagen).  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: on. 11/3/20 (bib), on. 22/4/20 (bib), on. 13/5/20 (bib), on. 10/6/20 
(bib), on. 12/8/20 (bib), 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) 


