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Hpm bød velkommen til mødet. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen bemærkninger, så dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2023.01.19 
 
Ingenting. 
 
Punkt 3: Repræsentantskabsmødet, d. 2023.02.20 (De sidste aftaler) 
 
Folkehuset Rosenvang er booket. 
Foreløbig er 26 personer plus forretningsudvalgets medlemmer tilmeldt årets repræsentantskabsmøde. 
Kaffe og kage er på plads. 
Lars Knudsen har sagt ja til at tage dirigenthvervet. 
 
Ekstra vand skal indkøbes udover det der er tilovers, og som vi fik af Aarhus Kommune, fra borgermødet. 

nea 
 
Der skal udføres Powerpoints til brug på repræsentantskabsmødet. 

hpm 
 
Mødetid for forretningsudvalgets medlemmer er kl.18.00. 
 
Regnskab, budget og fremlæggelse. 

nea 
 
Indkomne forslag – der er ikke kommet nogen. 
 
Forretningsudvalget foreslår samme kontingent. 
 
Der skal vælges et nyt medlem til forretningsudvalget i stedet for Poul Ankersen. 
2 er bragt i forslag, Niels Smed og Svend Åge Pedersen. 
Efterfølgende har Niels Smed sagt nej tak, men det skulle være ok med Svend Åge Pedersen. 
Måske vil Niels Smed opstille som suppleant – undersøges 

hpm 
 
Af nuværende forretningsudvalgsmedlemmer som er på valg, vil følgende genopstille: 
 

• Lykke Lisa Garding 

• Niels Erik Andersen 
 
Revisorer: 
 

• Lars Knudsen for en periode på 2 år, villig til genvalg 
 
Suppleanter: 
 

• Steffen Sabro, 1. suppleant for en periode på 1 år, villig til genvalg 

• Annie Borchmann, 2. suppleant for en periode på 1 år, villig til genvalg 
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Punkt 4: Evaluering af borgermødet (31.01) ang. Lokalplan 1180, herunder høringssvar. Hvem skriver 

hvad? (Deadline 21.02) 

 

Ca. 80 personer deltog i borgermødet omkring JP-Grunden.  

Den overordnede mening eller holdning i forretningsudvalget er, at det var et udmærket møde, selv om det mest 

havde karakter af et infomøde og ikke et debatmøde. 

Forretningsudvalget synes, selv om der måske var et lidt andet synspunkt fra nogen af de fremmødte, at 

fællesrådet har gjort hvad de kunne for at markere Viby borgernes holdninger til nybyggeri og overholdelse af 

Helhedsplanen og de deri udstukne rammer. 

Hvis der er nogen der er utilfreds deri må de jo stille op til valg til forretningsudvalget. 

  

Der er indsendt et privat høringssvar, primært omkring de trafikale udfordringer ved et nyt byggeri på JP-

Grunden. 

mwh 

 

Dem der har lyst i forretningsudvalget kan udføre et udkast til emner i et høringssvar. Efterfølgende vil de blive 

samlet med det privat udførte høringssvar og indsendt. 

mwh 

 

Punkt 5: Hjemmesiden (Hvordan forbedrer vi den?) 

 
Tilbagemeldingen fra borgermødet omkring henvendelser på hjemmesiden: Hvor ender de og hvem tager sig af 
dem? 

hpm 
 
Punkt 6: Tilbagemeldinger fra møder: Borgermøde Kongelunden (24.01), Formandsmødet (06.02), Aarhus 

Vand/Natur og Miljø (08.02), Med hjerte for Aarhus (08.02) 

 

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

 
Punkt 7: Kommende møder, Repræsentantskabsmødet, d. 2023.02.20 

 

Behandlet under punkt 3, men næste møde i forretningsudvalget aftales efter repræsentantskabsmødet. 

 

Punkt 8: Næste møde 
 
Se under punkt 8. 
 
Punkt 9: Eventuelt 
 
En kort orientering om de mulige rampeanlæg ved Ravnsbjergvej blev givet - det er stillet lidt i bero for 
nuværende, selv om Vejdirektoratet er blevet involveret i sagen. 
 
Mødet hævet kl. ca. 21.00. 
 


