
Referat: 
Åby-Åbyhøj Fællesråd, 
bestyrelsesmøde d. 11/08/21

Referat for bestyrelsesmødet d. 11. aug. 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).  
Afbud: Jesper Richardt (JR), Leif F. Nielsen (LFN), Preben Sørensen (PS) 

1. Godkendelse af bestyrelsesmøde-referat (fra 16/06/21): godkendt.  

2. Vigtigt ny fra Åbyhøj:  
1. Åbyhøj Idrætscenter-projektet har fået bevilget kr. 5 mio. af Sallingfondene.  

3. Torvedagen aflyst i år (PBS og KTM er repræsentanter i torveudvalget): PBS 
orienterede om at både kommune og politi skulle søges. Samlet vurderedes det hos 
torveudvalget - dog mod PBS’s og KTM’s ønsker - at Covid19 stadig ville gøre 
Torvedagen ringe besøgt.  

4. Beskæring af hække er flere steder et problem. Grundejerforeningen (repræsenteret v. 
JO) vil ikke være “politibetjente” i forhold til grundejerne, men vil gerne formulere 
opfordringer til at overholde forpligtelser i forhold til både medlemmer og mere 
generelt til borgerne i Åbyhøj. Både mail og opslag på facebook vil anvendes i 
kommunikationen.  

   
5. Problemer med ny op-streget cykelsti på Vibyvej - kun i den ene side. Stadig cykler på 

begge sider af vejen - uklarhed om anvendelse af cykelstien. Vi afventer udviklingen.  

6. Huller i cykelsti på Frichsvej - opfordring til brug af App’en mht. afhjælpning. JO og 
PBS forsøger at registrere og indsende besked via App’en.  

7. Borgermøde d. 7. oktober, kl. 19.00 - 21.30 (Kulturugen v/Torben Haugaard, PH), 
emner:  

                      - Orientering om tiltag ved Silkeborgvej (PH vil have lavet nye plancher - godkendt) 
                      - Ønske om en tunnel fra biblioteket til parken (KTM forbereder indlæg).  
                      - Planer for Frichsvej og forbindelsen nord/syd v/Jesper Fransen? 
                      - Åbyhøj Idrætscenter v/Gammelgårdsskolen 
Benjamin Simsek er inviteret - og har meldt sig til!  
PBS byder velkommen og er tovholder på projektet. Godkendelse af bevilling til 
udarbejdelse af nye plancher til “Orientering om tiltag ved Silkeborgvej”. PBS orienterer de 
ansvarlige.  

8. I forbindelse med bestyrelsesmødet d. 8/9 arrangeres et koordinerende møde med 
Byudviklingsudvalget samt Flagalléens bestyrelse. OP er tovholder i forbindelse med 
det forlængede arrangement.  
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9. Evt.  
1. App’en der gør det muligt at melde problemer ind til kommunen om fx. huller i 

asfalt etc. Fællesrådet ønsker (i nærmeste fremtid) at promovere app’en.  
2. Møde 30. juni med Katrine (Aarhus Vand og Byudviklingsudvalget). OP orienterer 

vedrørende mødet, der handlede om åbning af vand/sø-forbindelser i Gellerup 
Skov. Ny rådmand forventes at skulle “klippe snoren.  

  
Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: 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:   
7. oktober borgermøde (kl. 19-21.30, Gammelgårdsskolen) 
GF 2022 Fællesrådet: 20/01/22 


