
Udkast Referat: 
Åby-Åbyhøj Fællesråd, 
bestyrelsesmøde d. 13/10/21

Udkast til referat for bestyrelsesmødet d. 13. okt. 
2021 kl. 17.00 (Elværket). 
  
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 Jesper Richardt (JR).  
Afbud: Johnny Olsson (JO), Preben Sørensen (PS) 

1) Godkendelse af seneste referat - godkendt.  
  
2) Vigtigt nyt fra Åbyhøj 
 Gammel Åbyhøj - intet nyt 
 Villaen på hjørnet af Silkeborgvej lige overfor kirken - intet nyt, muligvis værelser. 
 Klubben under Biblioteket er lukket - stort ledigt lokale. Idé i forhold til       
         “joint venture-projekter”. Sagen følges op - TI ansvarlig, info til KTM. 
 Madklub for invandrerkvinder forsøges “genoplivet” - marketing iværksat 

3) Evaluering af borgermødet 
 Et godt møde med konstruktiv dialog og god stemning. Spildevandsø-projekt   
 særdeles interessant. Ca. 80 borgere og politikere deltog. Ros fra byrådspolitikerne  
 (eksplicit Bunyamin Simsek, Steen B. Andersen) vedr. koncept og afvikling.   
 Udvikling: præsentation af politikere (evt. egen-præsentation). Evt. flytning fra uge  
 40 grundet tiltagende konkurrence fra Kulturugen. Forslag (fra Byrådspolitikere):  
 Primo august eller FØR sommerferien (maj) i forhold til kommunale budgetter.  
  
4) Åbyhøj Idrætscenter v/Gammelgårdsskolen 
 Problematik vedr. driftsbudget og parkering/trafikforhold. Løbende proces.   
 Fællesrådet støtter 100% op om projektet! 
  
5) Tunnel fra biblioteket til parken 
 Det lange seje træk - kontinuerlig påvirkning. Massiv opbakning fra politikere.   
 Fællesrådet arbejder på en tidsramme der hedder 2024 jf. “åbning” fra Aarhus  
 Vand vedr. budgettering/planlægning.  
  
6) Anvendelse af det gamle Northside areal 
 Idé vedr. boldbane og nye udendørs sportsgrene: fodbold, udendørs-   
 basket, beach-volley, fodbold, skaterbane, udendørs håndbold, paddel-tennis,   
 suppleret med omklædningsrum. Alternativt en lund u. cykler, etc.  
  
7) Høringssvar vedr. LP 1138 Lokesvej 2-12, uklarhed vedr. frist 1/9 til 27/10. 
 Det vurderes ikke, at det er besværet værd at indsende høringssvar.  
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8) Evt.           
 Links til foreninger på hjemmeside - KTM rykker de resterende.  
 Lystavlesagen…….reklamefinansiering en mulighed samt driftstilbud.. 
 orientering via LFN (indhenter information om mulig løsning)….. 
 O.P. arrangerer udvidet bestyrelsesmøde: 18/12 kl. 12.30 
 Bænke (ønsket på GF)…..problematik vedr. tilladelser hos kommunen etc. 

  
Kommende møder 
   Bestyrelsesmøder: 17/11/21 (bib.), 8/12/21 (bib.), 18/12/21 (!) ,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:   
GF 2022 Fællesrådet: 20/01/22 


