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Hpm bød velkommen til det første møde i det nye forretningsudvalg for Viby Fællesråd. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen kommentarer, dagsordenen godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2021.08.03 
 
Der var ingen kommentarer til sidste referat. 
 
Punkt 3: Konstituering 
 
Fællesrådet konstituerede sig på følgende måde: 
 

• Formand, Hans Peter Mehlsen 

• Næstformand, Anders Hvilsted 

• Kasserer, Niels Erik Andersen 

• Sekretær, Michael Hytting 

• Medlem, Alfred Andersen 

• Medlem, Lykke-Lisa Garding 

• Medlem, Poul Ankersen 
 
Forretningsudvalget arbejder på at få de manglende poster som revisor og revisorsuppleant, som det ikke 
lykkedes at finde på repræsentantskabsmødet, besat. 
 
Punkt 4: Det økonomiske kaos 
 
Der skal strammes op på økonomi og medlemsliste. 
Overdragelse af kassererposten aftales mellem pa og nea og gerne snarest. 
 
Medlemsliste vedligeholdes af sekretæren efter oplysninger fra kassereren. 
Opdateret og revideret medlemsliste af 2021.09.02 fremsendes til kassereren. 

mwh 
  
Punkt 5: Lokalplan 1152, Rosenhøj 
 
Der opfordres til at man tilmelder sig det virtuelle møde omkring lokalplanen. 
 
Hvis et af medlemmerne i forretningsudvalget har tid, lyst og lejlighed til at interessere sig for denne lokalplan er 
der rig mulighed for deltagelse. 
 
Tilmelding sker på Høringsportalen: 

• Under den enkelte lokalplan 1152 findes der et link (deltag.aarhus.dk/begivenheder). 
alle 

 
Punkt 6: Mødefastsættelser, 1 Mobilitetsafdelingen, 2 Sleth Arkitekterne 
 
Viby Fællesråd er positivt stemt overfor et møde med Mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune. 
Møde fastsat til tirsdag, d. 2021.10.12, kl.16.00, Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J 

hpm 
 
Alle opfordres til at finde emner omkring trafikale udfordringer i Viby, Emner kan fremsendes til ah som samler 
sammen til en dagsorden med Mobilitetsafdelingen. 

ah 
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Under dette punkt blev en henvendelse til fællesrådet omkring adgang til H. C. Ørstedsvej behandlet. 
Tages med på mødet med Mobilitetsafdelingen. Lars Skovgaard, som er underskriver på henvendelsen, oplyses 
om hvad fællesrådet foretager sig som videre foranstaltning. 

hpm 
 
Henvendelse modtaget fra Sleth arkitekterne v. Mathias Skafte omkring Ny Vestergårdsparken, Myrholmsvej i 
Viby.  
Forslag og materiale vil de gerne præsentere på et møde onsdag, d. 22.09.2021, kl. 16.30, på Myrholmsvej 2 
 
Hpm, aa, nea og pa deltager fra fællesrådet. 
Besked gives til Sleth Arkitekterne. 

hpm 
 
Punkt 7: Valgaften 2021.11.01 
 
Fællesrådet afholdt valgmøde sidste gang der var kommunalvalg. Dette har fællesrådet valgt at gøre igen, så 
salen i Viby Bibliotek er booket d. 2021.11.01, fra kl.18.00 
Der er inviteret 8 nuværende eller kommende politikere som stiller op til kommunalvalget og som dækker de 
politiske partier på en fornuftig måde. 
 
Kristine Dam Johansen fra Viby Stavtrup LIV har sagt ja til at være moderator og skrive referat. 
 
Der arbejdes videre med projektet, emner, forplejning, udstyr, mikrofon m.m. 
 
Temaer til behandling på valgaftenen modtages gerne. 

hpm 
 
Punkt 8: Evaluering af, 1 Rep. mødet 2021.08.30, 2 Salondebatmødet 2021.09.02, Høringssvar vedr. 
Handletankens anbefalinger Bilag 
 
Konstatering, alt for få deltagere, hvordan kan det gøres bedre, ALBOA, Viby Idrætsforening deltog f.eks. ikke. 
 
Der er modtaget en enkelt anmodning om privat medlemskab i Viby Fællesråd. 
Tiltrædes, så der skal fremsendes indbetalingskort til personen der har ønsket medlemskab. 

nea 
 
Følgende emner blev bl.a. behandlet på Debatsalonen, hvor nea og hpm deltog 

• byudviklingsgrupper på foranledning af Benÿamin Simsek 

• Drøftelse i grupper om hvordan man inddrager borgere, fællesråd m.m. 

• Problematik med inddragelse – man bliver ikke hørt 

• Byformer, boligformer er sikkert et emne på et kommende møde 
 
Høringssvar vedr. Handletankens anbefalinger er indsendt 

hpm 
 
Punkt 9: Vedr. sag 202006110 (Rørmast) Bilag 
 
Sagen følges til dørs, masten kan sikkert ikke blive fjernet, men hvis Aarhus Kommune har en given proces 
omkring placering af master og højde m.m., så skal den følges. 
 

• Bl.a. kravene omkring orientering i en omkreds af 4 gange mastehøjden 
 

Sagen følges op for at undersøge om der skal gøres yderligere. 
ah 
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Punkt 10: Kunst i Viby 
 
Orientering: 
 

• Aarhus Kommunes kunst kan fællesrådene byde ind på og evt. få fat i til opsætning/opstilling i 
lokalområdet 

 
Punkt 11: Ny mødedato 
 
Næste møde i forretningsudvalget bliver tirsdag, 2021.10.12 efter mødet med Mobilitetsafdelingen på Viby 
Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J 
 
Der er fællesrådsseminar for alle fællesråd i Aarhus Kommune senere i oktober, d. 2021.10.14.  
Tilmeldinger koordineres af hpm. 
 
Punkt 12: Evt. 
 
Ingenting 
 
Mødet hævet, kl. 18.45 
 

 


