
Viby Grundejerforening Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016, kl.19.00 

Cafe VIF en. 

 

Tilstede: Jan Sillesen, Lars Nikolajsen, Morten Larsen, Peter Krebs, 

Flemming Mortensen. Thorkild Mouritzen, Carl Peter Blach (deltog for første 

gang efter valget som suppleanter på generalforsamlingen).  

Afbud fra Jess Abildskou og Camilla Agger. 

 

Referent: Flemming Mortensen. 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 8. marts 2016. 

4. Mødedatoer det kommende år. 

5. Medlemmer, restancer og erindringsskrivelse. 

6. Opgavelisten og initiativer. 

7. Nyt fra Viby Fællesråd.  

8. Eventuelt. 

 

ad.1. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

          Formand:                   Jan Sillesen 

          Næstformand:           Jess Abildskou 

          Kasserer:                     Peter Krebs 

          Sekretær:                    Camilla Agger 

 

ad.2  Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 8. februar 2016 blev godkendt. 

           

 

ad.3  Referat fra generalforsamlingen blev godkendt med  

          følgende rettelser under beretningen: 

          pkt. f.  motorstøj rettes til trafikstøj. 

pkt. g. besluttet ændres til, at der arbejdes på at  lave hævede flader to 

steder på Ormsslevvej. Etableret ændres til, at der arbejdes på at få 

etableret trafikchikaner, der skal dog først foretages trafikmålinger- 

formentlig til september.             

 

ad. 4 Mødedatoer det kommende år: 

          Bestyrelsesmøder:      

Torsdag den 9. juni 2016                    

                                     Mandag den 5. september 2016 

                                     Mandag den 24. oktober 2016 

                                     Mandag den 12. december 2016 



                                        Mandag den 6. februar 2017 

           Generalforsamling Mandag den 13. marts 2017     

Peter  booker Sognegården. Der er udtrykt ønske om, at vi bruger 

mikrofon. 

 

ad.5. Medlemmer, restancer og erindringsskrivelse. 

        Peter  orienterede: 

        7/4 udsendt 29 breve om restancer, herefter har 24 betalt  

         og   de sidste 5 tilsendes rykker 2. 

        Jan oplyste, at der er kommet 10-15 nye medlemmer via  

        hjemmesiden, Thorkild og Carl Peter oplyste, at de hver har      

        to  nye medlemmer på vej. 

        Generel drøftelse af initiativer til yderligere rekruttering  

        f.eks annonce i Aarhus Onsdag, mulig opstilling af en stand  

        i Viby Centret i forbindelse med Viby Ugen 17-25 september. 

        Yderligere behandling på næste møde. 

        Jan oplyste, at Viby Idrætsforening kan etablere et banner i 

        Vibyhallen for kr. 5000 pr. år i 3 år i salen og for kr. 6000 pr 

        år i 3 år på balkonen. Drøftes på næste møde.    

 

ad.6 Opgaveliste og Initiativer. 

         Jan opdaterer listen. Sendes ud og behandles på næste  

         møde. Ellers en generel drøftelse af aktiviteterne omkring 

         Store Ravnsbjerg med hensyn til bygningernes højde, 

         trafik og adgangsveje.Vort høringssvar til kommunen  

         drøftet. 

         Skolevejene drøftet. Jan følger op på trafikanalyse. Enighed  

         om, at  det først og fremmest er skolebestyrelsen og  

         forældrene selv, der skal følge op. 

Efter arbejde med tunge maskiner i Høskoven arbejdes der på en 

retablering. Ved havekolonien Engvang har en lastbil læsset med grus 

lavet dybe huller, der forhindrer, at       

         Hammelbanens græs  kan slås. Jan tager kontakter  

         relevante personer. 

         Tiltagende problemer med parkering på Vestre Kongevej. 

         Jan tager sig af sagen. 

    

ad.7 Nyt fra Viby Fællesråd. 

         Lars  orienterede om at program for Viby Ugen er under 

         udarbejdelse. Ugen afholdes i uge 38. Der arbejdes bl.a. på 

         en gentagelse af bagagerumsmarkedet. 

ad.8 Eventuelt. 

         Ingen bemærkninger. 


