
Referat: 
Åby-Åbyhøj Fællesråd, 
bestyrelsesmøde d. 21/04/21

Referat for bestyrelsesmødet d. 21. april 2021 kl. 
16.30 (Elværket) 
  
Deltagere: Kasper Møller (KTM), John G. Johansen (JGJ), Poul B. Schou (PBS), Thorkild 
Ibsen (TI), Leif F. Nielsen (LFN), Giovanna Torresin (GT), Finn Nielsen (FN), Ove 
Petersen (OP) og Preben Sørensen (PS). 
Afbud: ingen 

1. Godkendelse af referat (fra 15/12/20): Godkendt, med justerede datoer (jf. 
Coronaudsættelser).  

2. Fastsættelse af kontingent for 2021: Foreslåes uændret på GF og kan opkræves nu.   

3. Vigtigt nyt fra Åbyhøj: Nedprioriteret grundet fokus på pkt. 6.  

4. Hundeindhegning i Åby Park?: evt. karambolage mht. vandføring (skal undersøges) … 
evt. prøveperiode blev diskuteret. Generelt støtter vi projektet, og anbefaler en 
prøveperiode på et år - hvorefter kommunen tager stilling til evt. forlængelse.  

5. Status på tillæg til Kommuneplanen for Centerområdet v/Byudviklingens udvalget: En 
fortællings-rejse skal supplere kommuneplanen. Fællesrådets støtter op om 
byudviklingsgruppens oplæg. FN kunne oplyse virtuelt møde var aftalt med 
Jesper Fransen fra Aarhus Kommune d. 20. maj kl. 16.00, om hvor langt 
Mobilitet er kommet med Silkeborgvej 

6. Merværdi ved klimatilpasningen v/Byudviklingens udvalget (jf. mail fra Steen): I 
relation til byrådsvalg bearbejdning af alle involverede instanser hos kommunen til 
IKKE bare at “grave” fx. vandledninger ned igen - men derimod at afsætte ressourcer til 
udvikling af de nuværende ikke-finansierede vandafledning/vandløb/søer mv. i 
parkerne i Hasle og Åbyhøj. Opgaven består i at prioritere hvilke projekter/
delprojekter der skal præsenteres for byrådspolitikere mhp. at disse bruger det i deres 
valgprogrammer, således at dette pres kan hjælpe til løsning af særligt 
finansierings-problematikken - herunder tunnelen under Silkeborgvej. 
Prioriteringsrækkefølge:  
1. Tunnel under Silkeborgvej 
2. Mobilitet Nord/Syd (ikke incl. Aarhus Vand) - men et separat projekt.  

….og udsat til senere:  
3. Mjølnersvej i ny udgave (incl. Aarhus Vand mht. bypark) 
4. En ny bypark v. rensningsanlægget (min. 10 år frem)….Byudviklingsudvalget: 

Mulighed for påvirkning mht. brug af dette areal til rekreative formål. Et samlet 
Aarhus-projekt, og/eller at den generelt dårlig forbindelse til Brabrandsti-systemet 
bør styrkes. 
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7. Evt.: Gammelgårdshal-gruppen ønskes inviteret til møde - fastlæggelse af dato 
umiddelbart efter offentliggørelse af mulighed for forsamling over 15 personer. KTM 
inviterer.  

  

Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: on. 19/5/21 (Åbyhallen), tor. 3/6/21 (Elværket), on. 16/6/21 (bib).  

Vigtige datoer:  
Tor. 9/6 2021: Generalforsamling (Elværket) 
“Inden sommerferien”: Møde med forvaltningen vedr. trafik mv.  
September: Borgermøde (evt. virtuelt)  


