Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 09/09/20

Referat for bestyrelsesmødet d. 9. september
2020 kl. 17.00 (Elværket)
Deltagere: Finn Nielsen (FN), Giovanna Torresin (GT), Kasper Møller (KTM), John G.
Johansen (JGJ), Poul B. Schou (PBS), Preben Sørensen (PS), Thorkild Ibsen (TI) Leif F.
Nielsen (LFN). Afbud: Ove Petersen (OP). (Ikke deltagelse af og fra Byudviklingsudvalget:
Poul Henning (PH) Torben Fladeland Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG)).
1)

Godkendelse af seneste referat - godkendt.

2)

Vigtigt nyt fra Åbyhøj
1) Pjecen til KU40 omdelt i Åbyhøj
2) Lys-skærme i Åbyhøj bør justeres, så de slukker om natten (dels mht. økonomi og
"lys-gener" om natten) - sagen følges op.

3)

Borgermøde mandag d. 21/9......
.....oplæg til debatemner(evt. oplægsholder):

Hvordan skal den grønne kile være - og hvordan spiller en Tunnel sammen med den?
(Kathrine og KTM)?
Hvad skal der ske med Northside-arealet...i sammenhæng med idrætsfaciliteterne i
Åbyhøj, herunder fodboldbaner
Hvordan går det med klimatilpasningen (Vibeke)
Hvordan gør vi Silkeborgvej kønnere og mere trafiksikker (Jesper Frandsen)
Idrætsfaciliteter - skal vi ha' et Åbyhøj Idrætscenter/hal?
generelt:
.....COVID19-regler skal OVERHOLDES - og skrives konkret i indbydelse!
.....afsluttes inden kl. 21
.....Wind-points huskes!
4)
Tillæg til kommuneplan for Centerområdet (v/ Byudviklingsudvalget):
Møde d. 10/9 2020, 16-17 med kommunens embedsmænd - som erstatning for
byvandring.
5)
Ny idrætshal ved Gammelgaardsskolen - Fællesrådet støtter med kr. 5.000,-.....og
det anses for sandsynligt at Idrætsforeningen bidrager med et beløb (formodet kr.
10.000,-, OP undersøger sagen).
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6) En fodboldbane mere i Åbyhøj: punkt sat på Borgermødet.
7) Evt.
......Henvendelse til Vibeke Krag Sørensen vedr. genåbning af låge mellem parken og SIFgården.
.....Parkeringsplads ved Thorsvej - status?
Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 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)

