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Formanden bød velkommen til Hans Christian Feindor-Christensen fra Viby Menighedsråd og til 2 
journaliststuderende fra Journalisthøjskolen i Aarhus, Mikkel og Jonathan. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2020.02.04 
 
Ingen bemærkninger, dermed godkendt. 
 
Punkt 3: Viby Præstegård 
 
Hans Christian Feindor-Christensen var indbudt til mødet for at fortælle lidt om tankerne omkring Viby 
Sognegård og de udfordringer der ligger i forbindelse med bygningens bevarelse/modernisering/renovering m.m. 
 
Der er og har været mange tanker omkring husets fremtidige brug, da menighedsrådet har 2 halvdårlige boliger  
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til præsterne, henholdsvis på Møgelmosevej og så selve præstegården. 
 
Præstegården er fra 1881 og er derfor bygget efter helt andre regler end der er i dag, disse regler giver bl.a. fugt 
som kommer nedefra, det er der som sådan ikke noget nyt i, det er et gammelkendt problem. 
  
Mange tanker har været i gang omkring restaurering/renovering, skulle det f.eks. kun være kælderen og så måtte 
resten vente, dette på grund af økonomien i restaureringen/renoveringen der andrager op imod 7 – 10 mil. 
kroner for en total renovering. 
 
Tanker omkring bygningens fremtidige brug har der også været mange af, kunne det være kulturhus, et 
foreningshus, måske kunne det bruges til noget a la Gasværket i Brabrand og Elværket i Åbyhøj. Samtidig kunne 
det måske være en god ide at tænke husets og dets fremtidige udformning og brug ind i helhedsplanen for Viby. 
Den vej igennem kunne der måske opnås økonomisk støtte til projektet omkring præstegårdens renovering 
 
Viby Fællesråd støtter op omkring bevarelsen af den gamle præstegård og foreslår menighedsrådet at nedsætte 
en arbejdsgruppe omkring præstegårdens bevarelse, denne arbejdsgruppe deltager Viby Fællesråd gerne i. 
 
Punkt 4: Konstituering 
 
Fællesrådet konstituerede sig på følgende måde: 
 

• Formand, Hans Peter Mehlsen 

• Næstformand, Anders Hvilsted 

• Kasserer, Poul Ankersen 

• Sekretær, Michael Hytting 

• Medlem, Jette Rasmussen 

• Medlem, Lykke-Lisa Garding 
 
Forretningsudvalget arbejder på at få posterne som suppleanter, som det ikke lykkedes at finde på 
repræsentantskabsmødet, besat, det kunne være en repræsentant fra Viby Centret og en fra Viby 
Idrætsforening. 
 
Punkt 5: Skolevejsprojekt 
 
Projektet blev drøftet i forretningsudvalget og der var enighed om, at der skulle indhentes yderligere oplysninger 
om projekt, tanker, økonomi m.m. før der kunne tages en stillingtagen til projektet. Relevante personer findes og 
kontaktes for yderligere info. 

hpm 
 
Punkt 6: Ny bebyggelse Søndervangs Allé 
 
Også på dette punkt er det ønskeligt med lidt mere information og tanker omkring projektet før en stillingtagen og 
et evt. høringssvar fra fællesrådet kan udfærdiges. 
 
Jacob Krath ved Aarhus kontaktes. 

hpm 
 
Punkt 7: Fællesrådsseminar 
 
Jette Rasmussen og Anders Hvilsted deltager 
 
Punkt 8: Opkrævning af kontingent 
 
Opkrævning af kontingent for 2020 skal iværksættes. 

pa 
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Nyeste reviderede medlemsliste skal sendes til pa – dette er sket. 
mwh 

 
Kendskab til rettelser i medlemslisten kan sendes på mail til mwh, som efterfølgende tilretter listen og 
fremsender til pa. 
 
Punkt 9: Status på løbende sager 
 
Helhedsplanen for Viby: 
 
Skal fremsendes til alle medlemmer af forretningsudvalget når den er klar. 

hpm 
 
Tryghedsnetværket: 
 
Der var kun 10 tilmeldinger til denne workshop – derfor blev den aflyst. 
 
Viby under forvandling: 
 
Et godt møde hvor der pludselig blev tilmeldt 10 personer fra Viby Gymnasium. Disse personer var meget 
dedikerede til emnet ”Viby under forvandling”, så næste fase omkring emnet afholdes på Viby Gymnasium. 

hpm 
 
Med hjerte for Aarhus: 
 
Arbejdet pågår og er sendt i udvalg af byrådet. Viby Fællesråd bakker op om projektet/netværket. 
 
Punkt 10: Næste mødedato. 
 
Næste møde: 
 
2020.04.20, kl. 16.00 – 18.00 
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby 
 
Punkt 11: Eventuelt 
 
Ingenting 
 
 


