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Referat: Generalforsamling ONSDAG d. 9. juni 2021 kl. 18.30 i 
Elværket 
Så kan vi endelig mødes og få holdt vores generalforsamling.  
Vanen tro starter vi med spændende info. 
 
Oplæg fra halprojekts-gruppen, Åbyhøj Idrætscenter  
v/Karen Kjær Larsen og Anette Ørsted  
• et halprojekt der ønskes gennemført ved Gammelgårdsskolen, som indbefatter 

håndboldfaciliteter, klatrevæg mv. (15 minutter)       

• Indledningsvist argumenteres for bevæggrunden – mangel på faciliteter!  

• Bestyrelsen i ”Åbyhøj Idrætscenter” repræsenterer bla. AAIF og Hasle KFUM 

• Hjemmeside er på vej, og der bruges energi på Facebook samt kontakt til aviser.  

• Fundraising er ligeledes igangsat.  

• Præsentation af skitser og plantegninger 

• Budget: ca. 30 mio (Århus Kommune: ca. 7.5 mio; Egenfinansiering (herunder fonde, 
lokalindsamlinger, mv.): 11.5 mio; Lån: 9.5 mio)  

• Økonomi i forhold til driften er endnu ikke afklaret.  

• Kontakt/info: www.aabyhoej-ic.dk 

 
 

Dagsorden/referat:  

0.  Præsentation bordet rundt – i god ro og orden, 20 medlemmer/ 14(?) 
foreninger repræsenteret.  

 
1.  Valg af dirigent – Torben Fladeland Iversen valgt 

 Jf. generalforsamlingen skulle have været afholdt i januar, og var grundet 
Corona indvarslet senere end foreskrevet i vedtægterne. Efter drøftelse 
accepteredes generalforsamlingen som lovlig – hvilket betyder at 
beslutninger taget på generalforsamlingen anerkendes som gældende.  

 
(Åbyhøj Idrætscenter-projektet blev præsenteret på dette tidspunkt i generalforsamlingen).  
 
2.  Valg af referent og stemmetæller 
 Referent: Kasper T. Møller 
 Stemmetæller: John Johansen 
 
3.  Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede 
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Godkendt 
 
 

4.  Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode 
 Godkendt - se bilag.  
 
5.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 Godkendt - se bilag. 
 
6.  Diskussion af kommende arbejdsopgaver jf. vedtægterne. Dette punkt 

udskydes til punkt 11. 
 
7.  Behandling af indkomne forslag (corona-frist: mandag d. 7/6 2021 kl. 23.59)  

– ingen indkomne forslag 
 

8. Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og 
revisorsuppleant 

  Næstformand:  Kasper Møller (valgt) 
  Kasserer:   John Johansen (valgt) 
  Øvrige:   Ove Pedersen (valgt) 
    Preben Sørensen (valgt) 
    Johnny Olsson (valgt) 
    Jesper Richardt (suppleant) 
 
 
Kl. ca. 19.45 er fællesrådet vært ved et oste- og pølsebord samt lidt drikkevarer, så vi også 
uformelt kan tale om vigtige forhold i Åby-Åbyhøj 
 
 
9.  Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og 

kontingent – budget og kontingent godkendt 
 
 
Kl. 20.30 Mødet genoptages 
 
10. Diskussion af Tunnelprojekt samt Nord/Syd trafik i Åby-Åbyhøj 

…..oplæg af Poul med fokus på samling af Åbyhøj. Indkaldelse til Borgermøde 
7. oktober 2021 vedr. projektet.   
 Gunner Nielsen opponerer med, at eleverne bare skal lære at cykle korrekt i 
trafikken – og at parken er et klenodie. Derfor bør det kun være en gangsti og 
evt. vand/åløb, ifølge Gunner. Ingen øvrige indvendinger.  
Åbyhøj Grundejerforening ønsker lys og åbenhed…og trygt at være…i parken. 
Adskilning af cykler og gående er essentielt (støttet af Gl. Åby 
Beboerforening).  
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 Fællesrådet anbefaler, at der arbejdes videre med projektet, og at Nord/syd-
projektet afventer klar udmeldinger fra forvaltningen.  

 
 
 
 
11. Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioritering i Åby-Åbyhøj:  

- Grundejerforeningen foreslår regulering af trafik på Haslevej – der køres for 
hurtigt.  
- Problematik vedr. trafik på og krydsning af Søren Frichs Vej….rejst at Gl. 
Åby Beboerforening. Der arbejdes på ”øer” på Søren Frichs Vej – jf. 
Byudviklingsudvalget….og der er en plan på vej.  
- Fællesrådet arbejder på, at ”udtrykket” i Åbyhøj bevares (saddeltag, 
forskudte facader etc.). Dilemma: for-slumring i relation til arkitektonisk 
katastrofale løsninger (økonomisk rentable)….=> den gyldne middelvej.  
- Problematik vedr. huller i cykelstierne på Søren Frichs Vej.   

 
 
12. Eventuelt 
 Klipning af hække, således at det er muligt at  
 Brug appen: ”…navn mangler…”  (lægges på hjemmesiden):  

Hjælp din kommune. ….så lappes der huller….. 
 
Fra den 10. juni på biblioteket: Udstilling vedrørende Parken.  
 
Bliv medlem af Flagalléen: Opfordring betal mobilepay: 296538 

 


