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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt efter tilføjelse af et nyt punkt 5: Helhedsplan Tivoli Friheden. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2019.11.18 
 
Der var en enkelt bemærkning til referatets punkt 3: 
Der er endnu ikke modtaget noget materiale om projektets indstilling til Aarhus Byråd. 
 
Ellers ingenting. 
 
Punkt 3: Repræsentantskabsmøde d. 2020.02.24 
 
Mødet er planlagt til d. 2020.02.24, kl. 19.00 i Lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 6, Lokale U2, 8260 Viby J. 
Lokalerne er bestilt og reserveret. 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal udføres og rundsendes til alle fællesrådets medlemmer. 

hpm 
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Dirigentrollen: 
 
Der blev frembragt forslag om at spørge vor tidligere dirigent til repræsentantskabsmødet i 2019 advokat Keld 
Nomanni, det kunne også være fællesrådets tidligere formand Lars Nikolajsen. 

hpm 
 
Beretning: 
 
Det er ønskeligt, at forretningsudvalgets beretning til repræsentantskabsmødet er udført som en fælles beretning 
af forretningsudvalget og ikke en formandsberetning. Dette indebærer følgende delberetninger: 
 
Eskelund, Den Grønne Kile, Klimatilpasningen i Viby, Aarhus Vand og evt. Banegraven. 

mwh 
 
Helhedsplan Skanderborgvej, Kongsvang m.m. 

ah 
 
Emnerne omkring Bernstorffsvej og Rewentlowsvej. 

jr 
 
Tryghedsnetværket. 

hpm 
 
Viby Stafetten, hjemmesiden og tanker om fremtiden. 

hpm 
 
Aktivitetskalenderen for forretningsudvalgets medlemmer i 2019 skal vedlægges beretningen som et 
supplement, såvel som hvem og hvor mange medlemmer der er i Viby Fællesråd.  
 
De enkelte delberetninger skal fremsendes til hpm senest i slutningen af januar. 
 
Regnskab: 
 
Forretningsudvalgets indstilling er, at kontingentet bibeholdes. 
 
Regnskabet skal færdiggøres og budget skal udføres. 

pa 
 
Valg: 
 
I det forløbne år er der sket en del ændringer i forretningsudvalget. 
 
Ifølge vedtægterne skal der, for 2 år ad gangen, vælges 4 medlemmer til forretningsudvalget i lige år og 3 
medlemmer i ulige år. 
 
Følgende er udtrådt af forretningsudvalget i løbet af 2019: 
 
Asger Storm Larsen, valgt i 2019 for en periode på 2 år. 
Preben Dam, valgt i 2018, for en periode på 2 år. 
 
Til sidste repræsentantskabsmøde kunne der ikke vælges 2 suppleanter, der blev valgt 1, Poul Ankersen, som i 
løbet af året 2019 er trådt ind i forretningsudvalget i stedet for Asger Storm Larsen, Poul Ankersen er derfor først 
på valg i 2021, og derfor består forretningsudvalget i dag af 6 personer og ikke 7 som foreskrevet i vedtægterne. 
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Følgende er på valg til forretningsudvalget i 2020: 
 

• Michael Hytting, for en periode på 2 år, villig til genvalg 

• Anders Hvilsted, for en periode på 2 år, villig til genvalg 

• Lykke Lisa Garding, for en periode på 2 år, villig til genvalg 

• xxxxxx xxxxx, for en periode på 2 år, nyvalg, i stedet for Preben Dam 
 
Valg som suppleant til forretningsudvalget i 2020: 
 

• xxxxxx xxxxx, 1. suppleant for en periode på 1 år, nyvalg 

• xxxxxx xxxxx, 2. suppleant for en periode på 1 år, nyvalg 
 
Valg til revisor: 
 
Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant for en periode på 1 år: 
 
Vor nuværende revisor, Rane Johansen og revisorsuppleant Klaus Klercke skal spørges om de fremadrettet vil 
varetage posterne. 

hpm 
 
Punkt 4: Ansøgning om tilskud 
 
Sidste frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til fællesrådets arbejde er udskudt til d. 2020.01.31. 
Ansøgning fra Viby Fællesråd er dog indsendt. 
 
Punkt 5: Helhedsplan – Tivoli Friheden 
 
Der var enighed i forretningsudvalget om at indsende et høringssvar til Aarhus Kommune om oplægget til en 
helhedsplan for Tivoli Friheden. 
For Viby Fællesråd. 

hpm 
 
For Kongsvang-Skovdal Grundejerforening. 

ah 
 
Punkt 6: Løbende sager - status 
 
Der blev orienteret om Aarhus Vand og projekternes status i Viby J. 
 
Sagen omkring Viby Præstegård blev drøftet i forretningsudvalget, der blev dog ikke opnået enighed om Viby 
Fællesråds holdning til projektet – skal det rives ned, renoveres og bruges til et aktivitetshus for Vibys borgere, 
der kunne også være andre muligheder.  
 
Punkt 7: Viby Stafetten 
 
Formanden orienterede forretningsudvalgets medlemmer om Viby Stafetten og omhandler FN´s verdensmål for 
bæredygtig udvikling. 
Det aktuelle verdensmål er nr. 17, Partnerskab for handling.  
 
Punkt 8: Evt. 
 
De årlige formandsmøder mellem fællesrådene i Aarhus Kommune og Aarhus Kommune afholdes d. 
2020.01.20. 
Det undersøges om næstformanden i fællesrådene også kan inviteres med. 

hpm 
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Næste fællesrådsseminar afholdes d. 2020.03.16, fra kl. 17.00 – 21.30, sandsynligvis på Karen Blixens 
Boulevard. 
 
Tryghedsnetværket er ikke glemt, tages op igen i 2020. 

llg 
 
Punkt 9: Næste mødedato 
 
Næste møde: 
 
2019.02.04, kl. 17.00 – 18.00 
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby 
 
 


