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1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra sidste møde d. 2020.12.03 

3. Ansøgning om tilskud (deadline 29.01, Revideret og underskrevet regnskab) 

4. Repræsentantskabsmøde (21.02., virtuelt?, fysisk?, hvem skriver hvad?, valg) 
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Formanden ved hpm bød velkommen til mødet, det første virtuelle møde i fællesrådets historie. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2020.12.03 
 
Alle relevante høringssvar fra Viby Fællesråd er indsendt til Aarhus Kommune, Høringsportalen. 
 
Møder med Viby Menighedsråd, ved Hans Cristian Feindor, er på grund af Coronasituationen, indtil videre aflyst. 
 
Anmodningen fra menighedsrådet, om hjælp til arbejdet omkring Viby Sognegård, er vel modtaget af Viby 
Fællesråd og fællesrådet har ved llg tilbudt sin hjælp.  
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Ellers ingen kommentarer. 
 
Punkt 3: Ansøgning om tilskud 
 
Fristen for indsendelse af ansøgning om tilskud til fællesrådet er på grund af Coronasituationen forlænget. 
 
Viby Fællesråd har dog materialet vedrørende beretning, referater, m.m. for 2020 klar. Regnskabet for 2020 
mangler godkendelse og underskrifter før ansøgningen kan indsendes til Aarhus Kommune. 

hpm/pa 
 
Kopi af ansøgningen for 2020 ønskes fremsendt til sekretæren. 

hpm 
 
Punkt 4: Repræsentantskabsmøde 
 
Der var enighed om at udskyde repræsentantskabsmødet i håbet om det på et senere tidspunkt kan afholdes 
fysisk, måske i april. 
 
Note om udskydelse af repræsentantskabsmødet kan offentliggøres på hjemmeside. 

hpm 
 
Beretningen skal som sidste år stykkes sammen af delberetninger fra de enkelte medlemmer af Viby Fællesråds 
forretningsudvalg. 
 
Rampeanlæg og Jyllands-Postens grund. 

mwh 
 
Punkt 5: Vedtægtsændringer 
 
En evt. ændring af vedtægternes § 3 og § 9 blev drøftet indgående. 
 

• Skal der gives mulighed for enkeltpersoners medlemskab af Viby Fællesråd? 

• Skal der opkræves et kontingent, hvor meget og hvordan? 
 
Forslag til ny formulering udføres. 

mwh 
 
Nuværende formulering § 3, Medlemsskab: 
 
Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm, der er hjemmehørende i 
området defineret i § 1 og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål. 
 
Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, hvorvidt 
ansøgningen skal imødekommes. Afgørelsen skal dog forelægges til endelig godkendelse på det 
førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Forslag til formulering § 3, Medlemsskab: 
 
Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation, m.fl. eller 
privatperson, der er hjemmehørende i området defineret i § 1 og hvis virksomhed eller bopæl falder 
inden for Viby Fællesråds formål, defineret i § 2. 
 
Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, hvorvidt 
ansøgningen skal imødekommes. Afgørelsen skal dog forelægges til endelig godkendelse på det 
førstkommende repræsentantskabsmøde. 
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Nuværende formulering § 10: 
 
Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet. Kontingentet, der 
gælder det år, som repræsentantskabet afholdes i, skal være betalt senest den 1. april samme år. 
 
Et medlem, der er i kontingentrestance, mister sin stemmeret og retten til at have en repræsentant i 
forretningsudvalget, men forbliver medlem indtil næste repræsentantskabsmøde. Er der ikke på dagen for 
repræsentantskabsmødet sket indbetaling af kontingent, betragtes vedkommendes medlemskab som ophørt. 
 
Forslag til formulering § 10: 
 
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent som fastsættes på repræsentantskabsmødet. Kontingentet 
gælder det år, som repræsentantskabsmødet afholdes i, og skal være betalt senest den 1. april samme 
år. 
 
Et medlem, der er i kontingentrestance, mister sin stemmeret og retten til at have en repræsentant i 
forretningsudvalget eller for privatpersoner at sidde i forretningsudvalget, men forbliver medlem indtil 
næste repræsentantskabsmøde. Er der ikke på dagen for repræsentantskabsmødet sket indbetaling af 
kontingent, betragtes foreningens, institutionens, skolens, erhvervsorganisationens, m.fl. eller 
privatpersonens medlemskab som ophørt. 
 
Punkt 6: Coronatiltag 
 
Aarhus Kommunes fremsendte Coronatiltag blev drøftet, hvordan skal det håndteres. 
 
Materialet placeres på fællesrådets hjemmeside, f.eks. under Nyheder. 
 

hpm 
 
Punkt 7: Pukkelbump  
 
Viby Fællesråd havde modtaget en henvendelse omkring pukkelbump på Klokkeskovvej i Stavtrup 
 
 
 
Borgeren henvises til Stavtrup Lokalråd, da bumpene henvendelse vedrører ligger i Stavtrup. 

hpm 
 
Punkt. 8: Nordea 
 
Den er stadig gal med dokumentationen for 2 (llg og mwh) af forretningsudvalgets medlemmer. 
 
Dokumentation i form af kørekort/pas og sygesikringsbevis skal fremsendes til hpm. 

llg/mwh 
 
Er OK. 
 
Punkt 9: Opfølgninger 
 
Der blev givet en generel orientering om igangværende emner, bl.a.: 
 

• Tivoli Friheden 

• Kongelunden 

• M.fl. 
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Punkt 10: Eventuelt 
 
Næste møde: 
 
2021.02.22, kl. 17.00 
Afholdes som et virtuelt møde. 
 
Indkaldelse skal foretages. 

llg 
 
Er sket. 
 


