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Referat for bestyrelsesmødet d. 12. august 2020 
kl. 17.00 (Elværket) 
  
Deltagere: Finn Nielsen (FN), Ove Petersen (OP), Kasper Møller (KTM), John G. Johansen 
(JGJ), Poul B. Schou (PBS), Preben Sørensen (PS), Thorkild Ibsen (TI) Leif F. Nielsen 
(LFN), Afbud: Giovanna Torresin (GT). (Ikke inviteret: Byudviklingsudvalget v. Poul 
Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG)).  

1) Godkendelse af seneste referat - godkendt.  

2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj 
1) "Ismejeriet" og "Donuts" butikkerne ser ud til trives 
2) Gl. Netto og gl. Nordea er revet ned....vi afventer udviklingen 
3) Guldtoppen er åbnet igen! 
4) English Pub reklamerer for gårdhave! 
5) Åbyhej-konceptet relanceret?..vi følger udviklingen! 
6) Åbyhawaii-konceptet (radioprogram, ikke specifikt Åbyhøj-relateret)  

  
3) Tillæg til Kommuneplanen for Centerområdet v/Byudviklingens udvalget  
 .....snarlige møder forventes! OP rykker PH for udvalgs-møde, så procesen  
genoptages, og inspirationsmødetidspunkt aftales!   
 .....Inspirationsmøde for ca. 20 udvalgte/work-shop samt kommunen om fx.  
       parken....mødetidspunktet aftales????  
 .....Parken, de (gamle) løse ender forsøges stadigt indarbejdet.  
 .....Vandprojekt (fortsat kamp for æstetikken).  
 .....Tunnelprojekt forsøges indarbejdet i work-shoppen! Fortsat bearbejdning.  

  
4) Økonomi 
 Flagallée....Niels Jørgen Højsgaard har igangsat kampagne for at hyre medlemmer.  
 Skt. Hans..status quo 
 Torvedagen...status quo 
 Handelsstandsforeningen står for julebelysningen 
 De øremærkede kr. til info-tavle stilles stand-by (vi søger tilskud fra Åby-fonden) 

    
5) Ny idrætshal ved Gammelgaardsskolen - Fællesrådet støtter med kr. 5.000,-.....og det 
anses for sandsynligt at Idrætsforeningen bidrager formodentligt med et beløb 
(sandsynligvis kr. 10.000,-, OP undersøger sagen).  
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6) En fodboldbane mere i Åbyhøj v. PBS. Fodboldafdelingen arbejder på sagen - og ikke 
mindst er det interessant at den gamle Northside-grund kan bruges til fodbold - gerne 
bane/baner i umiddelbar nærhed af den nuværende Kulgården. Hvem ejer i øvrigt 
Kulgården. KTM tjekker (konkret oplæg udarbejdes mht. brug Northside-grunden til 
fodbold, tættest muligt på Kulgården - incl. statistikker).  

7) Synlighed (møder/hjemmeside), idéer:  
 - forslag om at stå på strategiske steder på strategiske tidspunkter til at      
    informere borgerne om Åbyhøj og aktiviteter i Åbyhøj (PBS).  
 - sende mail til medlemmer af Fællesrådet med nyheder (JGJ) 
 - sende referat af Fællesrådsmøder til medlemmerne (forslag) 
 - FB-side: "Alle os fra Åbyhøj" bearbejdes systematisk (Alle, særligt FN) 
   (plan udarbejdes, FN forsøger at bearbejde systematisk).  
 - arrangement af ekstraordinært Borgermøde (i lyset af aflyst stor-borgermøde i år) 
    => ARRANGERES D. 21/9 KL. 19 på Åby Skole (Emner: Fodboldbane,   
           Silkeborgvej (trafikdæmpning), Hal ved Gammelgårdsskolen, Parken, Tunnel 
          under Silkeborgvej) 
 =  JGJ er primos motor. TI laver udkast til politiker-brev, KTM laver annonceudkast 
     (medie?).  

  
8) Prioritering af opgaver:  
 Synlighed for den almindelige Åbyhøjer (LFN) - hvem er Åbyhøj Fællesråd 
 Lys i parken + opgravning af søer (OP).  
  

11) Evt.  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: on. 9/9/20 (bemærk flyttet: Elværket), on. 21/10/20 (bib), on. 
11/11/20 (bib), on. 9/12/20 (bib), on. 12/12/20 (Udvidet), on. 13/1/21 (bib), tor. 21/1/21 
(GF, Elværket), on. 10/2/21 (bib), on. 10/3/21 (bib), on. 14/4/21 (bib), on. 19/5/21 (bib), 
on. 16/6/21 (bib).  

Vigtige datoer:  
Tor. 21/1 2021 Generalforsamling (Elværket) 


