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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Hpm bød velkommen til mødet. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2021.06.14 
 
Oprettelse af en Facebookside blev debatteret – der arbejdes videre med idéen. 

llg/hpm 
 
Ellers ingen kommentarer. 
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Punkt 3: Repræsentantskabsmødet d. 2021.08.30 
 
Indkaldelse til repræsentantskabsmødet, beretning, økonomi og regnskab er kontrolleret og placeret på 
hjemmesiden. 
 
Om Lars Nikolajsen vil påtage sig dirigenthvervet skal undersøges. 

hpm 
 
Der er pr. 2021.08.03 ikke indkommet nogen forslag. 
 
Der foreslås samme kontingent som foregående år. 
 
Dagsorden til repræsentantskabsmødet tilrettes med hvem de enkelte personer repræsenterer. 

mwh 
 
Forplejning, øl og vand, til mødet skal indkøbes. 

nea/hpm 
 
Mødetid for forretningsudvalget – kl. 18.30, d. 2021.08.30, på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J. 
 
Oplysninger omkring medlemslisten skal opdateres. 

llg/mwh 
 
Punkt 4: ”De lokale unikke kvaliteter” 
 
Der var stemning i forretningsudvalget for at Viby Fællesråd skulle deltage med et par repræsentanter. 

hpm/mwh 
 
Hpm sørger for tilmelding, så må vi se, om det kan lade sig gøre at deltage. 
 
Nea sørger for at indsende Viby Fællesråds valgte muligheder, som kan komme ind under emnet ”De lokale 
unikke kvaliteter”, samtidig tages der nogen billeder som kan understøtte indlægget. 

nea 
 
Punkt 5: Parkeringsredegørelsen 
 
Nea´s udførte oplæg desangående skal indsendes. 

npm/nea  
 
Punkt 6: Forundersøgelse for lkp. 151 (Erhverv Hasselager Allé, Aarhus Vand9) 
 
Ingen yderligere kommentarer end, at det virker som et spændende projekt. 
 
Punkt 7: Blomsterfrøpulje 
 
Opfordring til at være opmærksom på muligheden for ansøgninger om tilskud fra puljen. 
 
Punkt 8: Ny medieplatform 
 
Der blev opfordret til at man tilmelder sig dette initiativ, da det virker som en rigtig god ide til både at få gjort 
opmærksom på tiltag/problemer overfor Aarhus Kommune i lokalområdet, men også at få info om spændende 
nye projekter m.m. i området Viby/Stavtrup. 
 
Initiativet kan findes på følgende webside: 

www.viby-stavtrupliv.dk 
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Punkt 9: Fremtidige møder, tidspunkt (bl.a. med Mobilitetsafdelingen) 
 
Kontaktperson ved Aarhus Kommune for mobilitetsområdet i Viby J er: 
 

• Lars Clausen 
 
Kontaktoplysninger kan fås ved Hans P. Mehlsen 
 
Et møde med Lars Clausen omkring mobiliteten i Viby J. skal arrangeres i efteråret 2021, gerne sammen med et 
forretningsudvalgsmøde. 

hpm 
 
Punkt 10: Næste møde 
 
Næste møde: Afventer repræsentantskabsmødet.  
 
Sted: Aftales. 
  
11: Eventuelt 
 
Ingenting. 
 

 


