
Referat: 
Åby-Åbyhøj Fællesråd, 
bestyrelsesmøde d. 16/06/21

Referat for bestyrelsesmødet d. 16. juni 2021 kl. 
17.00 (Plejehjemmet Kingosvej) 
  
Deltagere: Kasper Møller (KTM), Poul B. Schou (PBS), Thorkild Ibsen (TI), Giovanna 
Torresin (GT), Jesper Richardt (JR), Ove Petersen (OP), Leif F. Nielsen (LFN) og Johnny 
Olsson (JO) 
Afbud: John G. Johansen (JGJ), Preben Sørensen (PS)  

1. Godkendelse af bestyrelsesmøde-referat (fra 3/06/21) samt godkendelse af 
generalforsamlings-referat (fra 9/06/21): Begge godkendt!  

2. Fordeling af opgaver i bestyrelsen og arbejdsfordeling:  
                 - referater 
                      - Kommunikation med medlemmer / borgerne (hjemmeside (KTM),    
  mails til medlemmer (JGJ og JR)). Mails sendes til fællesrådets    
  medlemmer i forbindelse med vigtige/væsentlige informationer på    
  hjemmesiden, cc til bestyrelsen.  
                      - Beskæring af hække (Borgere opfordres til at kontakte kommunen via appen:  
  “Hjælp din kommune”, endvidere tager grundejerforeningen kontakt) 
                      - Facebook-kontakt (tjek og kontakt med fx. “Alle os i Åbyhøj”: JR…og ellers  
  melder alle fællesrådets medlemmer ind til PBS og/eller KTM, der evt.   
  igangsætter udarbejdelse af svar til debatlindlæg på gruppen )  
                      - Torvedag (nuv. repræs. fra Fællesrådet: PBS og KTM) 
                      - Elværket (tidl. kontaktperson/repræsentant: Finn Nielsen, ny: LFN.   
  Endvidere er TI på nuværende tidspunkt formand i Elværkets bestyrelse) 
                      - Huller i cykelsti på Frichsvej (Kommunen kontaktes via     
  grundejerforeningen)  
                      - Konstitueret referent/sekretær ved møder (nuv.: KTM, ny: JR (back up: JO))  

3. Vigtigt nyt fra Åbyhøj:  
1. Sankt Hans er endegyldigt aflyst.  
2. Torvedagen - Torveudvalget tager endelig beslutning mandag d. 21/6.  

  (afhænger af regler i forbindelse med servering/øl-salg mv.) 
3. Danmarksserie-holdet i Åbyhøj forbliver i rækken.  
4. Bakkeallé (gl. Åbyhøj grunden/bygningen) sagen mht. højhuse er “forhalet” 

   

4. Borgermøde d. 7. oktober, kl. 19.00 (slut kl. 21.30):  
                 - orientering om tiltag ved Silkeborgvej  
                 - ønske om en tunnel fra biblioteket til parken (KTM laver indlæg).  
                 - planer for Frichsvej og forbindelsen nord/syd v/Jesper Fransen? 
                 - Åbyhøj Idrætscenter v/Gammelgårdsskolen 
Opgave: input til PH (byudviklingsudvalget), der skal publicere Borgermødeindhold i 
forbindelse med tryk af Kulturuge-programmet jf. ovenstående rækkefølge. PBS er 
tovholder/korrekturlæser.  
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5. Evt.  
1. I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 8/9 arrangeres et koordinerende møde med 

Byudviklingsudvalget samt Flagalléens bestyrelse.  
  
Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: 11/8/21 (bib.), 8/9/21 (bib. - udvidet møde), 13/10/21 (bib.), 17/11/21 
(bib.), 8/12/21 (bib.), 12/01/22 (bib.), 09/02/22 (bib.), 09/03/22 (bib.), 20/04/22 (bib.), 
11/05/22 (bib.), 08/06/22 (bib.).  

Vigtige datoer:   
30. juni møde med Katrine Kracht (Århus Vand).  
7. oktober borgermøde (kl. 19-21.30, Gammelgårdsskolen) 
GF 2022 Fællesrådet: 20/01/22 


