
Emne: Forretningsudvalgsmøde Viby Fællesråd Møde nr.:  02/2020

Mødetidspunkt: 04.02.2020 kl. 17.00 – 18.30 Sted: Lokalcenter Rosenvang

Mødedeltagere:
Hans P. Mehlsen (hpm)
Poul Ankersen (pa)
Anders Hvilsted (ah)
Jette Rasmussen (jr)

mehlsen@stofanet.dk 
poul.ankersen@outlook.dk 
danotec@danotec.dk 
jeto.rasmussen@stofanet.dk

Afbud:
Michael Hytting (mh) 
Lykkelisa Garding (lg)

mwh@dinel.dk 
lykkelisa.garding@gmail.com

Referent: ah Gæst: 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde (6.01). Udsendt 17.01
3. Repræsentantskabsmødet 24.02. (Beretning, regnskab, valg).

(se bilag)
4. Viby under forvandling (projekt)
5. Løbende sager
6. Evt.

Næste mødedato

 Pkt. 1. Dagsorden.

- Valg af referent: ah. Dagsorden jf. indkaldelse godkendt. 

Pkt. 2. Referat fra sidste møde.

- Referat fra møde nr. 1, 2020 (udsendt 17.01) er godkendt. Opfølgning på punkterne 3. 4 og 5 fra sidst: 

- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde OK. Lars Nikolajsen vil godt være dirigent og Klavs Klercke vil 

gerne være revisorsuppleant. Ansøgning om tilskud fra Kommunen skal bilægges regnskab. Høringssvar

vedr. Tivoli Friheden indsendt. Seminar for Fællesrådene d. 16. marts 17-21.30 på Blixens. H.P. kan ikke 

deltage den dag, så der skal helst findes andre deltagere, som kan repræsentere VF.

       Pkt. 3. Repræsentantskabsmødet 24.02.2020.

- HPM’s udkast til beretning OK, men alle tjekker den lige for slåfejl og AH gør afsnit om helhedsplanen 

færdigt. Vi har modtaget henvendelse fra Tryghedsnetværket og H.P. vil prøve at få noget i Viby sat i 

værk. Hjemmesiden kører, men Chr. Stærk har ikke modtaget sin betaling endnu. Mht. valget af 

medlemmer til forretningsudvalget er der en ledig plads p.gr. af både Prebens og Asgers afgang. Viby 

Centerforening er medlem af Fællesrådet, men vi ved ikke hvem, der er formand. Asger har trukket sig 

som repræsentant for Centerforeningen i Fællesrådet. Kontingentet foreslås at være 400 kr./år, 

uændret.    

Pkt. 4. Viby under forvandling.

- HP orienterede om et nyt spændende projekt, som hedder “Viby under forvandling”. Kondens 

Arkitekter (v. Eske Bruun) og lektorved Århus Gymnasium Anne Marie With Bøje har udarbejdet et 

spændende undervisningsoplæg til områdets skoler og ungdomsuddannelser om at arbejde med emnet

“Viby under forvandling” - og dette set i sammenhæng med FN’s verdensmål. Invitationen er sendt ud 

til samtlige skoler, og der er informationsmøde på Viby Bibliotek d. 9. marts klokken 11.00 for 

interesserede. Viby Fællesråd er medarrangør.
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Pkt. 5. Løbende sager.

- HP informerede om: At der har været afholdt en workshop på Rådhuset af Tryghedsnetværket (Bo 

Trygt, Tryghedsfonden, Aarhus Politi), hvor fire fællesråd (dog ikke VF) deltog. Der vil blive afholdt et 

møde i Viby d. 12. marts 19-21 i ”Cafe Rosen” på Rosenvang Lokalcenter. Et ”oplandsudvalg har ikke 

interesse for os, men Frederiksbjerg-Langenæs fællesråd har foreslået en ”Borgertelefon”.     

- Hjemmesiden fungerer og Chr. Stærk laver løbende vedligehold/opdatering for det aftalte beløb (450 

kr./md.), men vi skal prøve at få mere liv på hjemmesiden. Vi har modtaget brev fra Nordea om at vores

kode skal opdateres.  

Pkt. 6. Næste møde.

- Repræsentantskabsmøde: 24. februar kl 19 på Lokalcenter Borgvold.

- Næste møde i Fællesrådet: 9. marts kl. 16.00 – 18.00 på Viby Bibliotek. 

 

21.02.2020 ah  


