
 Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19 i Café VIF’en. 
 
Fremmødte: Peter Krebs, Jens Jørgen Dyrbjerg, Claus Eriksen, Jess 
Abildskou, Jan Sillesen, Camilla Agger, Flemming Mortensen.  
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
Ad 1) Godkendt, med en enkelt rettelse af en dato.  
 
2. Medlems restancer (Peter) 
Ad 2) 166 medlemmer – kun to restanter. Jan har hørt fra et nyt medlem der 
efterlyser en form for tilkendegivelse at medlemskabet er en realitet. Forslag 
om en velkomst mail? Vi aftaler, at Peter svare nye medlemmer enten per 
brev eller email.  
 
3. Opgavelisten og initiativer. 
a) Oplæg til etablering af ensrettet vej fra Bøgeskovhøvej til Hasselager 
Centervej (Peter)  
Ad 3a) Der er opstået tvivl om hvorvidt en sådan vej vil tiltrække ekstra 
udvedkommende trafik op igennem villakvarteret, i fald at Ravnsbjergvej ikke 
aflastes trafikmæssigt af de ønskede motorvejsramper? Vi beslutter at sparke 
emnet til hjørne, indtil rampe-sagen er afklaret. 
b) Go-card til ejendomsmæglere (Jess) 
Ad b) vi laver et nyt optryk, og Jess får genopfrisket aftalen med de lokale 
ejendomsmæglere. Claus ændre hjemmesiden så det er nemmere at melde 
sig via info på hjemmesiden. 
c) Der indkommet en klage over at græsset på Hammelbanen er blevet for 
højt.  
Ad c) Vi har henvendt os til Kommunen, og der bliver rettet op på sagen, og 
klipningen øges fra 1 til 3 gangen om året.  
d) Manglende færdiggørelse af p-pladsområdet ved handelsgymnasiet. 
Ad d) Vi har henvendt os til kommunen, og nu er tingene bragt i skønneste 
orden. 
e) Parkeringsproblem på Viemosevej. 
Ad e) Vi har forfattet et brev med understøttende billeder til kommunen, 
(Byens anvendelse), om problematikken og forslag om parkering forbudt evt i 
en tidsbegrænset periode (fx 8-16). Vi afventer svar. 
f) Vi har modtaget et brev med vedhæftede filer ang. den forestående 
udvidelse af handelsgymnasiet, hvor afsenderen vil gøre indsigelser mod 
projektet, og opfordre Viby GF til at gøre det samme. 
Ad f) Vi følger op mht indvendige vej – opklaring om hvorvidt den skal gå fra 
Nordbyvej (direkte henvendelse til handelsgymnasiet)? Vi sender en 
indsigelse ang parkeringskaos, og forventelig øget trafik. 
g) Sag ang. nedsættelse af hastigheden lader til at være kørt fast, da 
Vejdirektoratet komplet afviser forslaget med henvisning til manglende 
forståelse fra trafikanterne og dermed manglende overholdelse af 



hastighederne og nedsættelse af trafiksikkerheden. Vi parkerer sagen 
foreløbig, og informere grundejerforeningen i Stavtrup om sagens udfald. 
h) Støjskærm v Selmersvej (Jess). 
Ad h) Der er fortsat ingen ekstra midler til etablering af støjværn de næste år. 
 
4. Nyt fra Viby Fællesråd (Lars) 
ad 4) Lars er ikke tilstede i dag – så punktet er udskudt til næste møde. 
 
5. Eventuelt 
 
	  


