
 
 

 

 Pkt. 1. Dagsorden. 

- Valg af referent: ah. Dagsorden jf. indkaldelse godkendt, med tilføjelse af flg.punkt til dagsordenen:  

 

Pkt. 1.1. Valg af ny kasserer. 

 

- Idet asl af arbejds- og helbredsmæssige årsager er nødt til at trække sig fra forretningsudvalget, skal 

der vælges en ny kasserer for perioden indtil næste repræsentantskabsmøde i 1. kv. 2020. Pa tilbød at 

overtage posten i den nævnte periode, hvilket blev enstemmigt vedtaget.  

 

Pkt. 2. Referat fra sidste møde. 

- Referat godkendt. Samtidigt blev det vedtaget, at referater for fremtiden skal sendes til webmaster 

(Chr. Stærk) samtidigt med fremsendelse til forretningsudvalget. 

       Pkt. 3. Strukturplan for Viby C. og Skanderborgvej. 

- Hpm redegjorde (sekunderet af ah) for møde d. 11. november om strukturplanen. Tilstede ved mødet 

var projektleder Mathias Brovall, Stadsarkitekten, andre embedspersoner fra Aarhus Kommune, Søren 

Leth, repræsentanter for Arkitema, for ejere af bygninger på/omkring Viby Torv, for Aarhus Vand, for 

Alboa og for Viby Kirke. (se kopi af mailliste sidst i referatet). Planerne indebærer store udvidelser på 

arealer mellem boligblokkene, på de nuværende parkeringspladser mellem Viby Centret og Kirken, 

samt på begge sider af Viby Ringvej. Desuden tilføjelse af flere etager på hotellet og (ønske fra ejeren af 

Skanderborgvej 190) – et nyt højhus som pendant til hotellet i gården bag nr. 190. HP vil skrive til 

journalist Morten Svidt, som har forfattet artikel om planerne.  

Emne: Forretningsudvalgsmøde Viby Fællesråd Møde nr.:  09/2019 

Mødetidspunkt: 18.11.2019 kl. 16.30 – 18.30 Sted: Viby Bibliotek 

  

Mødedeltagere: 
Hans P. Mehlsen (hpm) 
Lykkelisa Garding (lg) 
Poul Ankersen (pa) 
Anders Hvilsted (ah) 
 

 
mehlsen@stofanet.dk  
lykkelisa.garding@gmail.com 

poul.ankersen@outlook.dk   
danotec@danotec.dk  

Afbud: 
Michael Hytting (mh) 
Asger S. Larsen (asl) 
Jette Rasmussen (jr) 
 

 
mwh@dinel.dk  
fotomatic@mail.tele.dk  
jeto.rasmussen@stofanet.dk 

 

Referent: ah   Gæst:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Referat fra sidste møde - opfølgning. (referat udsendt 9.10). 
3. Strukturplan for Viby C og Skanderborgvej (HP og Anders) 
4. Tryghedsnetværket – sidste nyt (Asger og HP) 
5. Hjemmesiden – kører den? Kommunikationen med medlemmerne? 
6. Løbende sager -opfølgning 
7. Tilbagemeldinger fra diverse møder (1.10, 10.10 og 31.10) 
8. Eskelund – høringsvaret. Hvad så nu? 
9. Fremtidige sager/ områder vi bør involvere os i? 
10. Rep. mødet. Hvor og hvornår? Beretning? 
11. Næste møde 
12. Evt. 
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Pkt. 4. Tryghedsnetværket. 

- Initiativ fra Politiet, Kommunen og Trygfonden. I Danmark har man forholdsvis mange indbrud smlg. 

med vore nabolande. I Aarhusområdet er Viby et af de mest belastede områder. Netværket vil gerne 

holde møde med f.eks. fællesrådene i Viby, Højbjerg, Tranbjerg og Tilst. Ved workshop i oktober var der 

meget få tilmeldte. Forslag om ”tilstandsrapport” for indbrudssikkerhed. Kontaktperson hos 

Kommunen hedder Nanna (?). Fællesrådet kan evt. inddrage grundejerforeningerne (Viby, Kongsvang 

osv.). Lg vil påtage sig at gå med i netværket på vegne af Fællesrådet! 

 

Pkt. 5. Hjemmesiden og kommunikation med vore medlemmer. 

- Lg vil via mail fremover udsende materiale til vore ca. 30 medlemmer.   

 

Pkt. 6. Løbende sager – opfølgning. 
 

- Jr har p.t. intet nyt hørt fra den lokale følgegruppe for Bernstorffsvej. 

- Ah har deltaget i møde d. 14/11 hos ”Sager der samler” hhv. ”Med hjerte for Aarhus” på Ingerslevs 

Boulevard. På dette møde deltog - foruden – repræsentanter for andre fællesråd også repræsentanter 

for følgegruppen. Denne har haft møder med kommunen og med bygherren, men uden at nå til 

enighed. Der har tilsyneladende været en kommunikationsfejl, så Viby Fællesråds protest over det 

planlagte byggeri ikke er kommet med ind i sagen.    

- Hpm orienterer, at arbejdet med Ravnsbjergvej 275-277 (tilhører Newsec) p.t. er sat i bero. 

Pkt. 7. Tilbagemeldinger fra møder. 

- Hpm og mh deltog i borgermøde om Eskelund. Den 10. oktober var der møde mellem Aarhus 

Kommune og alle byens fællesråd. Mh deltog i workshop d. 31. oktober om banegraven, som påtænkes 

overdækket og bebygget. Dette har indflydelse på, om Værkmestergade skal forlænges ud til Åhavevej.   

       Pkt. 8. Eskelund. 

- Vi har indsendt høringssvar med konkrete forslag på det logistiske og sikkerhedsmæssige område. 

Projektet/lokalplanen skal behandles af byrådet d. 27. november. Herunder bevilling til anlæggelse af 

naturparken, som en del af beløbet fra Sallingfonden er allokeret til. Moesgaard vil stå for formidling af 

viden om området og ønsker kontakt til folk med konkret viden om Eskelund. Stine Rytter Bengtsson, 

Grønne Områder ved Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune, er projektleder. 

Pkt. 9. Fremtidige sager – hvilke vil vi involvere os i og hvor meget? 

- Dette punkt udsættes til næste møde.   

Pkt. 10. Næste møder.  

- Planlagt dato for repræsentantskabsmøde: 24. februar. 

- Næste møde i Fællesrådet: 6. januar kl. 16.30 – 18.30 i Viby Bibliotek.  

07.12.2019 ah   

 

 



 
 

Vedr. pkt.3, Strukturplanen. Oplysning om inviterede deltagere til mødet d. 11. november:         

Stephen Willacy <stw@aarhus.dk>, Eva Møller Sørensen <evmoso@aarhus.dk>, Katrine Kracht 

<katkra@aarhus.dk>, Anne-Mette Andersen <andann@aarhus.dk>, Thomas Ager Hostrup 

<tak@aarhus.dk>, Anders Boisen <boiand@aarhus.dk>, Simon Detjen Schmidt <sids@aarhus.dk>, 

Ingelise Vejen Barnkob <ivb@km.dk>, 'Poul Spliid Pedersen' <poul@spliidpedersen.dk>, 

"khu@datea.dk" <khu@datea.dk>, Andreas Bagunck <ab@innovater.dk>, "pbr@aros-forsikring.dk" 

<pbr@aros-forsikring.dk>, 'Søren Leth' <sl@sleth.dk>, Karsten Sinning <ksi@aart.dk>, Thomas 

Meldgaard Pedersen <tmp@arkitema.dk>, Jann Ulrich Bech <jaub@arkitema.dk>, "bjs@dades.dk" 

<bjs@dades.dk>, "jml@dades.dk" <jml@dades.dk>, "mod@aros-forsikring.dk" <mod@aros-

forsikring.dk>, Svend Møller <sem@alboa.dk>, Johnny Pedersen <Johnny.Pedersen@lidl.dk>, 'Kristoffer 

Stimpel' <Kristoffer.Stimpel@lidl.dk>, 'Morten Lykke' <ml@innovater.dk>, "Hans Chr. Feindor-

Christensen" <hc@feindor.dk>, Esben Thusgård <ETK@KM.DK>, Jette Marie Bundgaard-Nielsen 

<JMBN@KM.DK>, "faellesraadviby@outlook.dk" <faellesraadviby@outlook.dk>, Anne Laustsen 

<ala@aarhusvand.dk>, Bo Snediker Jacobsen <bsj@aarhusvand.dk>, Hans Peter Mehlsen 

<mehlsen@stofanet.dk> 
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