Referat:
Åby-Åbyhøj Fællesråd,
ekstra bestyrelsesmøde d. 18/11/20

Referat for bestyrelsesmødet d. 18. november
2020 kl. 17.00 (Åbyhallen)
Deltagere: Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Poul B. Schou (PBS), Finn
Nielsen (FN), Giovanna Torresin (GT) og Ove Petersen (OP).
Samt deltagelse af og fra Byudviklingsudvalget: Poul Henning (PH) Torben Fladeland
Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG).
Afbud: Thorkild Ibsen (TI), Leif F. Nielsen (LFN) og Preben Sørensen (PS).

1. Godkendelse af referat (fra 21/10/20): Godkendt
2. Høringsmødet d. 9. december: Emnet er "Centerområdet i Åbyhøj"....evt. med
tilgrænsende områder (jf. forvaltningen).
.....mødet er styret af kommunen, og fokus er, at kommunen præsenterer ideér for
centerområdet, og borgerne kan komme med indlæg.
# Hvad er vores fokuspunkter - hvad er vigtigst for fællesrådet ved dette tillæg "Tillæg til
kommuneplan"?
PH, TFI og SG: byplanlægnings-visionen (herunder rammebestemmelser) samt
Torvets funktion!
=> Revitalisering med fokus på 3 punkter:
1) Rammebestemmelser for Centerområdet,
2) Færdsel Nord-Syd (både Tunnel under Silkeborgvej samt trafik
mellem Silkeborgvej og Frichsvej),
3) "samordning" af området på vestsiden af centerområdet (dvs. koblingen
af Biblioteksparken, Kvickly, Åby-parken etc.)
# Hvor meget skal vi deltage/blande os i selve mødet, som er forvaltningens?
Fællesrådet: Det er en for-offentlig høring....det er forvaltningens opgave,
at invitere etc. - det er kommunens projekt/kommunens ejerskab!
.....vi bidrager gerne til dagsordenen!
.....vi bidrager også med "annoncering på hjemmesiden" og på FB-siden "Alle os i
Åbyhøj" samt mail til alle Fællesrådets 38 medlemmer (ca. 76 mails).
PH, FN, JGJ og KTM koordinerer indsatsen.
# Skal vi have indlæg på møde?
....PBS laver intro om Fællesrådets arbejde med Centerområdet gennem snart 5 år.
....Byplanlægningsudvalget bidrager med et indlæg v. SG (assisteret af TFI), 10
minutter m. slides/billeder med udgangspunkt i epicentret koblet til nord-syd.
# Gennemgang og forslag til "borgermøde" titel og dagsorden.
....kommunen har ejerskab, så vi har begrænset indflydelse.
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3. Evt.
Cykelstier i centerområdet er "det muliges kunst", selvom de er lidt vel smalle. Ingen
konkrete løsninger.
Påvirkning af Kvickly mht. opslag - lige nu er ophængningsproblematikken til debat. OP
hører nærmere.
Kommende møder
Bestyrelsesmøder: on. 9/12/20 (Mødetid 16.45, i forbindelse med høringsmøde om
Centerområdet, lokation aftales nærmere), on. 15/12/20, on. 13/1/21 (Elværket), 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).
VIGTIGT til Fællesrådets bestyrelse: HUSK at melde AFBUD, hvis du ikke kan
komme!
Vigtige datoer:
Tor. 21/1 2021 Generalforsamling (Elværket)

