Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
bestyrelsesmøde d. 29/09/20

Referat for bestyrelsesmødet d. 29. september
2020 kl. 17.00 (Åby Hallen)
Deltagere: Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Poul B. Schou (PBS), Thorkild
Ibsen (TI) og Ove Petersen (OP). Afbud: Finn Nielsen (FN), Giovanna Torresin (GT),
Preben Sørensen (PS), Leif F. Nielsen (LFN). (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 - udsat

3)
Borgermøde: (efter aflysning d. 21/9) sandsynligvis 2. el. 9. november kl. 19
(JGJ undersøger byrådsmedlemmernes kalendre). Lokale bestilles, salen på Åby
Skole (OP tjekker). Foredragsholdere kontaktes (Jesper, Vibeke mfl. ....... PBS
undersøger muligheder).
Fotograf fra Indvandrer-organisationen ITV ønsker kontakt mhp. tv-dækning...
Koncept: 100 stole + virtuel (Zoom eller Meet)....
Emner er fortsat:
Hvordan skal den grønne kile være - og hvordan spiller en Tunnel sammen med den?
Hvad skal der ske med Northside-arealet...i sammenhæng med idrætsfaciliteterne i
Åbyhøj, herunder rekreative områder (fx. "NorthSide-grunden"/"Kulgården")
Hvordan går det med klimatilpasningen
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!
.....tidsrum: 19-21 (forlade lokaler inden kl. 21.30)
.....Wind-points huskes!
=> Afhængig af corona-smitte, politiker/embedsmands-fremmøde-muligheder samt
lokaler fortsættes processen.
4) NorthSide - parkeringsproblematik i forhold til nordsiden af åen.
Hvad er planerne mht. parkering i forbindelse med ny NorthsSide - fællesrådet foretaget
ekskursion til området omkring Kulgården, for at se på faciliteterne - og samle information
om området.
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5) Evt.
...lukket/låst låge mellem Sif-gården og parken fastholdes af Sif-gårdens ledelse....ved
smitte-tal under 20/100.000/uge genovervejes Fællesrådets og Elværkets holdning til
sagen.
...reklame-finansieret skærm ved fodbold-stadion til diskussion.
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).
NOTE: Borgermøde endeligt berammet til 2/11 kl. 19-21 på Gammelgårdsskolen.
Indledende/koordinerende bestyrelsesmøde 13/10 2020 med deltagelse af
Byudviklingsudvalget.
Vigtige datoer:
Tor. 21/1 2021 Generalforsamling (Elværket)

