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Formanden ved hpm bød velkommen til mødet. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2020.09.21 
 
OK. 
 
Punkt 3: Økonomi 
 
NEM-ID Nøglekortet for adgang til e-boks, bankkonti m.m. ser ud til at være på plads, selv om fællesrådet lige for 
øjeblikket har 2 Nøglekort. Det skal kontrolleres hvilket der er det aktive kort, så det gamle kan kasseres. 

pa/hpm 
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Økonomien ser fornuftig ud, dog mangler der stadig nogen kontingentindbetalinger. Det er spørgsmålet om vi 
kan rykke for de manglende kontingentindbetalinger, da det er over et halvt år siden kontingentet skulle være 
betalt.  
Kræver en opstramning til næste år, når der skal udsendes indbetalingskort eller mails med anmodning om 
kontingentindbetaling for 2021. 

pa 
 
Punkt 4: Helhedsplanen for Skanderborgvej og Viby C 
 
Udkastet til helhedsplanen for Skanderborgvej og Viby C blev på mødet drøftet indgående af 
forretningsudvalget. 
 

• Projektet i og omkring Rosenhøj ser spændende ud 

• Forretningsudvalgets medlemmer er ikke enige i om Rampeanlægget ved Ravnsbjergvej er en god ide 
eller ej 

• Den foreslåede byggehøjde/etagehøjde i helhedsplanen blev kritiseret – det duer ikke der står 3 – 4 
etager med mulighed for 5 – 6 etager 

• Hvordan vil man få plads til en busterminal på Viby Torv når man samtidig ønsker grønne områder og 
miljø 

• Og hvad med ”Den grønne kile” som også ”løber” ind over Viby Torv 

• Trafikale udfordringer i Viby i forbindelse med helhedsplanen virker det næsten som man bare siger ”det 
går nok” 

 
Der skal udfærdiges et høringssvar vedr. helhedsplanen for Skanderborgvej og Viby C. 
 
Stikord til brug på møde omkring helhedsplanen hvor hpm deltager skal udfærdiges: 
 

• Trafikale udfordringer i Víby 

• Torvet og problemer på dette sted 

• Rampeanlægget 

• Trafik til og fra Eskelund 

• Skanderborgvej som helhed 

• Busterminal 

• Den grønne kile 
 
Er sket. 

mwh 
 
Der blev opfordret til at tilmelde sig det virtuelle møde om helhedsplanen d. 2020.11.09. 

hpm 
 
Et par eksemplarer af helhedsplanen ønskes udprintet. 

mwh 
 
Punkt 5: Tilbagemelding fra Tryghedsnetværket 
 
Der blev orienteret om status i tryghedsnetværket. 

llg 
 
Hvis man har lyst til at uddele de udfærdigede ”tryghedsposer” i sit eget lokalområde kan et antal rekvireres ved 
llg. 
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Punkt 6: Andet 
 
Medlemskab og kontingent til fællesrådet blev drøftet.  
Skal det gentænkes evt. med en ændring af vedtægterne til følge. 
Tages med som et punkt på næste møde. 
 
På Aarhus Kommunens hjemmeside kan der under ”Anlæg og drift” ses en liste over små projekter til udførelse i 
Viby. 
 
Fællesrådsseminaret blev på grund af Corona aflyst. 
 
Møde i ”Vision Kongelunden” d. 2020.11.11 
 
Punkt 7: Næste møde  
 
Næste møde: 
 
2020.11.24, kl. 17.00 
Edisonsvej 2, 8260 Viby 
 
Punkt 15: Eventuelt 
 
Ingenting. 
 
 


