
Referat: 
Åby-Åbyhøj Fællesråd, 
ekstra bestyrelsesmøde d. 15/12/20

Referat for bestyrelsesmødet d. 15. december 
2020 kl. 17.00 (Elværket) 
  
Deltagere: Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Poul B. Schou (PBS), Finn 
Nielsen (FN), Ove Petersen (OP), Thorkild Ibsen (TI), Leif F. Nielsen (LFN).  
Samt deltagelse af og fra Byudviklingsudvalget: Poul Henning (PH) Torben Fladeland 
Iversen (TFI), og Steen Gissel (SG).  
Afbud: Giovanna Torresin (GT) og og Preben Sørensen (PS).  

1. Godkendelse af referat (fra 18/11/20): Godkendt

2. Vigtigt ny fra Åbyhøj:
Netto byggeri er gået igang.
Stigende aktivitet i forretningsliv omkring Frichsvej. 

3. Evaluering af borgermødet: 
Ros fra embedsmænd (jf. kommentar fra PBS)
PH ønsker mere intensiv markedsføring - bemærkning sendes videre til kommune. 
God ordstyrer
....bemærk: Første møde i en møderække! 

4. Indsendelse af bemærkninger til "Kommuneplan for Silkeborgvej". 
Oplæg diskuteres, og prioriteringer vurderes i relation til oplægget udarbejdet 
af TFI. 
Særligt parkeringsproblematikken var i fokus - justering i oplæg. 
Tilføjelse af "forbedring af forhold for bløde trafikanter" 
Tilføjelse af "rammerne for kvaliteten og udformningen af byggeri"
Tilføjelse af "anvendelse af byggeri - at der gives mulighed for publikums-relaterede 
aktiviteter (fx. liberale erhverv som tandlæger etc.) "
Tilføjelse af "facade-diversitet, selvom ét hus bygges over flere matrikler, skal der 
der være forskellige facader".
=> endeligt oplæg sendes onsdag d. 16/11 inden kl. 23.59 (TFI udarbejder, KTM 
eksekverer via https://deltag.aarhus.dk/hoering + hjemmeside + link på "Alle os i 
Åbyhøj" ) 

5. Økonomi
JGJ orienterer. Passende beløb reserveres til hensættelser (til informations-
udvikling mv. ). 

6. Information til borgerne i Åbyhøj - hvordan? 
Økonomi og modernitet vedr. infoskærm diskuteres. Direkte information via mail/
sms/etc. er i spil - og "Alle os i Åbyhøj" facebook-profilen diskuteredes også. 
...."lektie" til næste gang: Hvad vil vi? 
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7. Evt. 
"Frokostmøde" i Elværket....indtil videre planlagt til d. 6/2 2021. 

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: on. 13/1/21 (Udsat), tor. 21/1/21 (GF, Flyttes til 9/6), on. 6/2/21 
(Udsat), on. 10/2/21 (Udsat), on. 10/3/21 (Udsat), on. 14/4/21 (Elværket - flyttet til 21/4), 
on. 19/5/21 (bib), on. 16/6/21 (bib).  

Vigtige datoer:  
Tor. 9/6 2021 Generalforsamling (Elværket) 


