
Emne: Forretningsudvalgsmøde Viby Fællesråd Møde nr.:  06/2020

Mødetidspunkt: 21.09.2020. 16.30 – 18.00 Sted: Hos H. P. Mehlsen, Edisonsvej 2

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
Jette Rasmussen (jr)
Niels Erik Andersen

mwh@dinel.dk
jeto.rasmussen@stofanet.dk
nielserik.andersen@gmail.com

Referent: ah

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Referat fra sidste møde (10.08).  (Er udsendt 17.08)
3) Økonomi (Status)
4) Lokalplan 1128 (Tivoli Friheden) – opfølgning.
5) Rampeanlæg ved Ravnsbjergvej. (Svar fra Kommunen – bilag udsendt)
6) Overdækning af Banegraven (bilag udsendt).
7) Viby under forvandling – Vild i Viby (projekter)
8) Oversigt over lokalplaner i vort område m.v. (bilag udsendt)
9) Skærpede krav til bygherrer. (v. Anders)

    10)    Næste møde
    11)    Eventuelt.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden OK. Valg af referent: ah

Pkt. 2. Referat fra sidste møde.

- Godkendt. NB! Der er kommet mail fra kommunen om, at der arrangeres ekstra rundvisningsture 

på Eskelund

Pkt. 3. Økonomi

- Hpm, pa og Asger Larsen har holdt møde, bl.a. om faktura fra tidl. IT-udbyder, som efterfølgende 

har sendt kreditnota. Der kommer beskeder (og fakturaer) via e-boks, som det kræver NEM-ID at 

tilgå. Pa kan godt tilgå bankkonto elektronisk, men ikke e-boks. Vi kan overveje hvilke interessenter,

vi kan have som medlemmer. Først skal vi se hvem, der er medlemmer og betaler kontingent, 

dernæst vil lg prøve at skrive til dem, der ikke har betalt og kontakte dem, der har betalt for at 

opdatere navne på kontaktpersoner. Pa har sendt kontingentopkrævning til skoler, men dette skal 

ske elektronisk. (Kan f.eks. gøres via VIRK eller Nordea).   

Pkt. 4. Lokalplan 1128 (Tivoli Friheden) – opfølgning

- Hp har sendt høringssvar på vegne af VF. ”Formandsgruppen” har haft møde med Teknisk 

Forvaltning og med Bünyamin Simsek. Foreningen ”Borger for Bynatur” har organiseret 

underskriftindsamling via Facebook. Fællesrådet står ikke som medunderskriver på opfordringen til 

at skrive under, men det gør forsk. grundejerforeninger.   

Pkt. 5. Rampeanlæg ved Ravnsbjergvej.
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- Rampeanlægget er p.t. ikke på budgettet indtil 2023, men vi har fået et langt (4 sider) svar fra 

MTM. (Er rundsendt 16.09.20), 

Pkt. 6. Overdækning af Banegraven

- Der er lokal modstand mod projektet, i særdeleshed den planlagte højde på byggeri. Der har været 

en kronik herom i Aarhus Stiftstidende. Hp har talt med Jeppe Spure Nielsen fra Fr. Bjerg Fællesråd.

Opfordrer alle til at skrive høringssvar. Hp + ah afventer møde 23.09 og skriver evt. kort 

høringssvar. 

Pkt. 7. Viby under forvandling.

- Hpm orienterede om to projekter i Viby. Dels “Viby under forvandling” - et projekt ledet af 

arkitektfirmaet “Kondens”, som vil afvikle 2-3 dages workshop for elever på Søndervangskolen og Viby 

Gymnasium.

- Projektets formål er at aktivere de unge til deltagelse i samfundets demokratiske beslutningsprocesser 

samt aktiv deltagelse i foreningslivet, når de vokser op.

- Projektet tager udgangspunkt i at arbejde med udvikling i Viby C – set fra de unges synspunkt. Der er 

ansøgt om 100.00 kroner af demokratipuljen i Århus Kommune.

- Desuden omtaltes et projekt kaldet “Vild i Viby” - et projekt som vil arbejde med tilbud til musiklivet i 

Viby. Også her er der ansøgt om midler ved Århus Kommune.

Pkt. 8. Lokalplaner, oversigt.

- Viby Grundejerforening (Andr. Andresen) har lavet en udmærket PP-oversigt, som viser de 

forskellige lokalplanforslag for forskellige områder i Viby. Er glimrende til at give overblik. 

Pkt. 9. Skærpede krav til bygherrer.

- Punktet tages med til møde onsdag d. 23. september i ”Med Hjerte for Aarhus”, i N.J. Fjordsgade. 

(En arbejdsgruppe har lavet et meget omfattende oplæg om, hvordan samarbejdet med Aarhus 

Kommune om bl.a. lokalplaner kan forbedres. Oplægget skal yderligere bearbejdes og 

koncentreres). NB! Helhedsplanen for Viby er udsendt af Mathias Brovall. 

Pkt. 10. Næste møde:  19. oktober kl. 19.00  hos Hans Peter Mehlsen.

Pkt. 11. Eventuelt

- Intet.

Kommende møder:

21.10.2020 Fællesrådsseminar

11.11.2020 Nabomøde vedr. Kongelunden

17.11.2020 Årligt møde med Natur & Teknik ?


