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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Hpm bød velkommen til mødet.
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt ændring, som omhandler en netop modtaget orientering:
•

Spildevandsledninger i Viby, der indsættes som nyt pkt. 7.

Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2021.04.28
Referatet blev suppleret med lidt ekstra bemærkninger omkring JP-Grunden.
Ellers ingen kommentarer.
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Punkt 3: Økonomi - status
Da Repræsentantskabsmødet er ved at være nært forestående skal der tjekkes op på fællesrådets
kassebeholdning og bankindestående, ligesom regnskabet skal gøres klart.
pa
Faktura fra Webmasteren på arbejdet med hjemmesiden må gerne fremsendes til kassereren.
Ellers ingenting.
Punkt 4: Helhedsplan for Viby – reaktioner efter byrådsmødet d. 2021.06.09
Under dette punkt blev der stillet spørgsmål til og forslag om hvordan fællesrådet kan kommunikere med
borgerne i Viby.
Referatmæssigt er dette placeret under eventuelt, da det ikke var med på dagsordenen.
Byrådsmødets behandling af helhedsplanen i Viby blev heftigt debatteret og enkelte punkter i behandlingen er
noteret her i referatet:
•
•
•

Det virker som om den planlagte busstation på Viby Torv bliver droppet
Byrådet er opmærksom på fællesrådenes og borgernes fokus på byggehøjderne
Byggeriet på Bernstorffsvej bliver sikkert ikke over 3 etager

Ellers blev konklusionen fra byrådsmødet, at det virker som om byrådet vil lytte til fællesrådene og deres
indspark, kommentarer, forslag og ønsker.
Punkt 5: Repræsentantskabsmøde 2021 – fastsættelse af dato
Første prioritet på en dato blev valgt, datoen bliver derfor:
2021.08.30, kl. 19.00.
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, Viby J.
hpm
Repræsentantskabsmøde
Følgende omkring valg til fællesrådet skal huskes på dagsorden til repræsentantskabsmødet:
På valg:
•
•
•

Hans P. Mehlsen – Modtager genvalg
Poul Ankersen – Modtager genvalg
Jette Rasmussen – Modtager ikke genvalg

Personer som har givet positivt tilsagn til et evt. valg til forretningsudvalget:
•
•

Niels E. Andersen – Privat
Alfred Andresen – Viby Grundejerforening

Begge kan vælges til Forretningsudvalget da udvalget ifølge vedtægterne skal bestå af 7 personer og i øjeblikket
består det kun af 6.
Punkt 6: Bjørnholms Allé (Anke)
Viby Fællesråds, Kongsvang Skovdal Grundejerforenings og Viby Grundejerforenings synspunkter omkring
Bjørnholms Alle, bl.a.:
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•
•
•

Byggeafstanden til jernbanen
Støjniveauet
Vibrationsniveauet fra banen kan blive forstærket når der bygges i højden

er ikke blevet hørt.
Det er derfor besluttet at indsende en anke til Aarhus Kommune, som bl.a. skal indeholde de nævnte konkrete
punkter.
ah/hpm/m.fl.
Punkt 7: Hovedledninger i Viby J
For at vise interesse og have muligheden for at markere fællesrådet og dets arbejde skal vi have udført et svar
på henvendelsen omkring de planlagte spildevandsledninger i Viby J., som bl.a. kan indeholde:
•
•
•
•

Hvad indebærer det af gener?
Hvornår skal det udføres?
Hvor lang tid er det planlagt til at vare
Hvad er det, på det tilsendte materiale, blå område ved Havreballe Skovvej?
ah

Punkt 8: Siden sidst (korte tilbagemeldinger)
Der blev orienteret om status på følgende aktuelle emner i Viby J og nærområdet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eskelund som blev indviet d. 2021.05.03 (hpm/mwh)
Foretræde omkring BjørnholmsAlle d. 2021.05.05 (ah/hpm/nea)
Dialogmøde Grøndalsvej d. 2021.05.06 (ahm/mwh)
Ormslevvej og støj d. 2021.05.17 (hpm/mwh)
Møde med ALBOA omkring JP Grunden m.fl. d.2021.05.27 (hpm/ah/mwh/nea)
Indvielse af Kongsvang Station d. 2021.05.29 (hpm)
Møde i nabogruppen omkring Kongelunden d. 2021.06.03 (hpm/mwh)
Møde d. 2021.06.08 med ALBOA omkring Viby Bibliotek (hpm)
Møde om ny medieplatform for Viby J og Stavtrup d. 2021.06.08 (?)

Der er indsendt høringssvar omkring AGF´s ønskede byggeri på Terp Skovvej.
Punkt 8 A:
Kunne det være en ide at oprette nogen arbejdsgrupper i regi af Viby Fællesråd for at aflaste visse dele af
fællesrådets interessearbejde og aktuelle emner – der er efterhånden rigtig mange emner der skal tages stilling
til.
Der skal huskes på, at fællesrådets arbejde foregår på frivillig basis.
Oprettelse af følgende 2 grupper kunne være interessante:
•
•

Hvordan får vi et bedre byliv i Viby J?
Hvordan får v i højnet kulturen i Viby J?

Der arbejdes videre med idéen.
llg
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Punkt 9: Fremtidige møde (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.
hpm
Punkt 10: Næste møde
Næste mødes: Aftales.
Sted: Aftales.
Dagsorden: Primært det kommende repræsentantskabsmøde
hpm
Punkt 11: Eventuelt
På mødet blev der forespurgt om ikke fællesrådet skulle kommunikere med borgerne på en anden måde end nu
for at udbrede kendskabet til fællesrådet og dets arbejde – der er ikke det store antal besøgene på
hjemmesiden.
•
•
•
•
•

Kommunikation via eksempelvis Facebook blev bragt i spil
Hvad gør andre fællesråd
Hvilke andre muligheder end f.eks. Facebook kunne der være
Hvilke begrænsninger kunne der være
Hvad vil sådan noget koste hvis det ikke bliver på frivillig basis, at drive f.eks. en Facebookside

Der arbejdes videre med idéen.
hpm/llg

