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Hpm bød velkommen til mødet. 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
OK 
 
Punkt 2: Referat fra sidste møde, d. 2022.04.28 
 
Der er ikke modtaget en revideret medlemsliste til opdatering. 

nea 
 
Der afventes en samlet opdatering efter udsendelse af kontingentopkrævninger. 

nea 
 
Ellers ingenting. 
 
Punkt 3: Økonomi 
 
Centerforeningen i Viby Centret har oplyst, at de sikkert vil melde sig ud af fællesrådet. 
 
Forretningsudvalgets bemærkninger til dette er, at forretningsudvalget synes det er en dårlig ide, da fællesrådet 
også varetager Viby Centrets interesser og da især nu, med de ændringer der er planlagt ved Vestergårdsvej og 
P-pladsen på Ormslevvej. 
 
Der er modtaget tilskudsbekræftelse på kr. 20.000,- fra Aarhus Kommune til fællesrådets arbejde i det 
kommende år. 
Beløbet er det samme som i de foregående år. 
 
Der er udsendt kontingentopkrævninger til medlemmerne. 
Betalingsfristen er sat til d. 2022.06.10. 
Allerede nu er der modtaget indbetalinger fra 11 medlemmer, svarende til ca. 30%. 
 
Af store udbetalinger er der foretaget kr. 10.000,- til kulturhuset Viby C. 
 
Saldo p.t. ca. kr. 57.000,- 
 
Forslag om indkøb af printer til fællesrådets PC, så fællesrådet kan fremstå professionel i tilfælde af nødvendige 
papirer eller f.eks. invitationer kan udprintes. 
Formanden kan indkøbe en sådan printer. 

hpm 
 
Punkt 4:  Byggesager i Viby 

 

For nuværende er der følgende byggesager i Viby J. (rækkefølgen er ikke prioriteret) 

Sagerne kan findes på Aarhus Kommunes lokalplanside hvor de er opdelt i: Under afklaring, Vedtagne og Under 

udarbejdelse, endvidere også tanker om kommende muligheder, forslag. 

 

• Erhverv Hasselager Centervej (Bøgeskov Høvejs udløb i Skanderborgvej) 

• Sydsiden af Genvejen i Hasselager 

• Etagebyggeri på Byvangs Allé 

• AGF, Terp Skovvej 

• JP Grunden 

• Byggeområde Lemmingvej 

• Skanderborgvej/Bernstorffsvej 
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• Vestergårdsvej overfor Viby Centret - P-pladsen på Ormslevvej ved Viby Centret lader til at være aflyst 

• En BRT-løsning fra Åbyhøj og over Viby Ringvej til Sønderhøj og området deromkring 

• Store Ravnsbjerg - spændende hvad der sker her for der er ikke nye oplysninger i forhold til hvad der 

tidligere er set 

• Bjørnholms Allé 

• Centerområdet ved Rosenhøj 

 

Punkt 5: Fællesrådene fremover 

 
Forslaget som 6 partier har stillet ses som positivt af Viby Fællesråd. Det er dog vigtigt at få indføjet nogen 
konkrete ting i forbindelse med fællesrådenes arbejde og involvering. 
 

• Hvor meget skal fællesrådene f.eks. tage ansvar for og stå model til 

• Hvor tidligt skal fællesrådene inddrages 

• Kunne fællesrådene inddrages endnu tidligere så man er med på forkant i forbindelse med et områdes 
udvikling i stedet for bagkant som næsten altid vil blive en negativt ladet indflydelse 

 
Vi afventer et mere konkret oplæg fra kommunen som vi kan kommentere på og komme med forslag til. 
 
Punkt 6: Tryghedsmøde på rådhuset 02.06 
 
Deadline for tilmelding er i dag, d. 2022.05.31. 
 
Nea deltager på vegne af egen grundejerforening og varetager samtidig fællesrådets interesser. 

nea 
 
Punkt 7: Tilbagemeldinger Kongelunden (04.05), Marselis Boulevard (09.05), Mødet med Estate 1927 

(10.05), Med hjerte for Aarhus (18.05), Byudvikling og byarkitektur Dokk1 (20.05) 

 

Fællesrådet har deltaget i: 

• Møde omkring Kongelunden, mange gode ideer til områdets udformning, en endelig beslutning om det 

videre arbejde med områdets udformning vil sikkert blive taget inden længe 

• Møde på Fjordgades skole om Marselis Boulevards udformning og hvad der skal være ovenpå 

tunnelen. Det er Vejdirektoratet der er interesseret i at høre om forslag. Oplægget p.t. er en vejbane i 

begge retninger. Særtransporter skal stadig kunne foretages ovenpå tunnelen, det kan ikke lade sig 

gøre for særtransporter at køre nede i tunnelen 

 

Møde i dag, d. 2022.05.31 om Marselis tunnelen 

nea 

 

• Møde omkring ARLA Grunden og dens udformning, hvor fællesrådet har udtrykt tanker og 

begrænsninger for områdets udformning og brug 

• Deltagelse i mødet på Dokk1 omkring byudvikling or arkitektur 

 

Punkt 8: Kommende møder Tryghedsmøde Rådhuset 02.06, Med hjerte for Aarhus (16.06) 

 

Tryghedsmødet d. 02.06 er nævnt under pkt. 6. 

 

Forretningsudvalget vil selvfølgelig også deltage på mødet omkring ”Med hjerte for Aarhus”, d. 16.06. 
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Punkt 9: Facebook, status 

 
Der er modtaget pris på opsætning af en Facebookside for fællesrådet på kr. 2000,- 
Vedtaget, iværksættes 

hpm 
 
Punkt 10: Mødetidspunkt med Johan Gottschalk 
 
Fællesrådet vil gerne deltage i et møde. 
Forslag til en mødedato er onsdag, d. 2022.06.15, kl. 16.30 

hpm, aa, mwh og ah 
 
Punkt 11: Næste mødedato 
 
Slut juni hvis der er noget ellers kan det aflyses. 
Foreløbig planlagt til d. 2022.06.22, kl. 16.30. Sted kommer senere hvis mødet er nødvendigt. 
 
Punkt 12: Eventuelt 
 
En generel information omkring mødet for formændene for fællesrådene. 
 
Fællesrådet har deltaget i reception for 2 af de afgående kræfter i Viby Lokalhistoriske arkiv. 
 
Mødet omkring præstegården i Viby blev aflyst, da det afventes om foreningen kan få tilskud til driften fra Salling 
Fondene. 
 
Aarhus Stiftstidende har agiteret for input fra fællesrådet omkring afviklingen af Northside festivalen. 
Det kan f.eks. dreje sig om støj, trafikforhold, m.m.m.   
Følgende kan kontaktes ved Stiftstidende: 
 
Ole Christensen, tlf.: 2545 6702, mail: olch@stiften.dk 
 
Mødet hævet, ca. kl. 18.15  
 

 


