
Referat: 
Åby-Åbyhøj Fællesråd, 
bestyrelsesmøde d. 08/09/21

Referat for bestyrelsesmødet d. 8. sept. 2021 kl. 
17.00 (Biblioteket) 
  
Deltagere: Kasper Møller (KTM), Poul B. Schou (PBS), Thorkild Ibsen (TI), Giovanna 
Torresin (GT), Ove Petersen (OP), Johnny Olsson (JO), John G. Johansen (JGJ), Leif F. 
Nielsen (LFN) og Preben Sørensen (PS).  
Afbud: Jesper Richardt (JR) 

1. Godkendelse af bestyrelsesmøde-referat (fra 11/08/21): godkendt.  

2. Vigtigt ny fra Åbyhøj:  
1. Menighedsrådet har registreret en ny potentiel menighed omkring 

Frichsvejbebyggelserne ….hvorfor der etableres “satellit”-funktion de næste “par år” 
med projektmedarbejder, der skal gøre opmærksom på Åbyhøj Kirke - hyre 
medlemmer.  

2. Opmærksomhed på byggeprojekt på Kresten Koldsvej nr. 1! (JO holder Fællesrådets 
orienteret) 

3. Opmærksomhed på byggeprojekt på BakkeAllé 1 - Gl. Åbyhøj grunden.  
4. Generalforsamling i Elværket - herunder indstilling af ny kandidat til 

kassererposten.  
5. Grundejerforening, generalforsamling: Genvalg til bestyrelse.  
6. Byudviklingsudvalget til møde med kommunen d. 1/9: Ny helhedsplan præsenteret, 

der fortsat er under udvikling. Kommunalt ønske om vedtagelse inden 
kommunalvalg - der kommunikeres til Fællesrådet mhp. gode forslag (hardcopy 
skal afhentes hos kommunen - muligt fra d.d.).  

7. “Kun for mænd” er et tiltag, der skal “lokke” disse ud af hjemmene. Forsøgt opslået 
i “Alle os fra Åbyhøj” - samt andre medier…..foregår på Kingosvej, hvor 4 møder er 
planlagt. Fællesrådet følger og med-promoverer projektet.  

8. Nordea lukker filialen.  

3. Lokesvej 2-12, lokalplan 1138: Orienterende Borgermøde d.  28/9 2021, 17-18.30. JGJ 
og (repræsentanter fra) Grundejerforeningen, Haveforeningen og Aktiv Åby deltager 
(mhp. rekreative omr.). Fællesrådets holdning er: Lokalplan/kommuneplan skal som 
minimum overholdes - og rekreative områder skal som minimum bibeholdes, gerne 
udvides (fx. med en fodboldbane).  

4. Byrådsinformation og forvaltningsinformation - hvordan holder vi os ajour: Tilmelding 
på “byrådsservice.dk” - samt info på Aarhus Kommunes hjemmeside under 
“demokrati/dagsordner”, hvor man torsdag over middag kan se dagsorden for den 
følgende mandag. LFN og JGJ forsøger at samle info og rundsende i større 
udstrækning end tidligere.  
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5. Borgermøde d. 7. oktober, kl. 19.00 - 21.30; emner:  
       
Hvad sker der på Silkeborgvej; sikkerhed, vandseparering og forskønnelse  
Den blå/grønne kile - en tunnel til forbindelse af Biblioteksparken og Åby Park  
Hvad skal der ske med Northside-arealet: rekreativt område, bypark, en fodboldbane mere?  
Den trafikale sammenhæng mellem nord og syd - sikkerheden på Thorsvej  
Åbyhøj Idrætscenter ved Gammelgårdsskolen 

Benjamin Simsek er inviteret - og har meldt sig til!  Formel indbydelse/reminder 
sendes atter til byrådsmedlemmerne!  
Annonce i Aarhus Vest onsdagen op til (udkast til annonce/indbydelse af byrådspolitikere, 
GT udarbejder forslag, der sendes til PBS i uge 37) , samt i “Alle os fra Åbyhøj”. Selve 
aftenen: PBS byder velkommen og er tovholder på projektet ….. udvalgte 
fællesrådsmedlemmer stiller stole op fra kl. 18! (JO køber drikkevarer - ca. 200 
forventes at deltage….ca. 150 dansk/sodavand indkøbes).  

6. Evt.  
1. Links til foreninger på hjemmeside - KTM lægger links ind og orienterer både 

medlemmer og på hjemmesiden.  
2. Lystavlesagen…….reklamefinansiering en mulighed samt driftstilbud..orientering 

via LFN (indhenter information om mulig løsning)….. 
3. Orientering (KTM) ved. interviewrække med byrødder om “Byudvikling og 

Borgerinddragelse”.  

  
Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: 13/10/21 (el-værket), 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:   
28. september kl. 17-18.30: Orienterende borgermøde om lokalplan 1138, Lokesvej 8.  
7. oktober borgermøde (kl. 19-21.30, Gammelgårdsskolen) 
GF 2022 Fællesrådet: 20/01/22 


