
Bestyrelsesmøde mandag den 21.4.2017, kl. 19.00 i Café VIF’en, Viby 

Stadion. 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

Ad1) Formand Jan Sillesen, Næstformand Jes Abildskou, Kassere Peter 

Krebs, Sekretær Morten Larsen, bestyrelsesmedlemmer:  Jette Vilstrup 

Rasmussen, Alfred Andrésen. Suppleanter: John Vallant, Camilla Agger. 

 

2. Mødekalender og dato for næste generalforsamling.  

Ad 2) Næste Generalforsamling (i Sognegaarden) 12.03.18 kl. 19.30. 

Bestyrelsesmøder:  12.06.17 ; 28.08.17; 23.10.17 ; 13.12.17;  26.02.18 

 

3.Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 6.2.17. 

Ad 3) Godkendt. 

 

4. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen. 

Ad 4) Referatet er godkendt efter enkelte rettelser og præcisioner. 

 

5. Gennemgang af opgave listen og opdatering med initiativer fra 

generalforsamlingen. 

- Eskelund koncertplads: Emnet har været oppe at vende igen i aviserne. 

Lars tager direkte kontakt til Hans Skou og Rabih, der udtrykt sig positivt i 

forhold til etableringen, i forhold til de problemer der vil opstå hvis 

pladsen bliver en realitet.  

- Parkeringsproblemer Høskovvej. Vi sender et brev til Århus Kommunde 

hvori vi forsøger at få et møde ”on location” for at besigtige området og 

problematikken.   

- Støj fra Viby Stadion. Jette kontakter Viby stadions bestyrelse angående 

en henstilling om at overholde gældende regler om støj. 



- Trafik Holme Ringvej (status Skolevejs Analysen 2016). Skolevejsanalysen 

2016 er færdig men endnu ikke offentliggjort, men ser ikke ud til at tage 

særligt fat på problematikken omkring Holme Ringvej. Vi vil gerne tage 

initiativ til et møde med Center for Byens Anvendelse, trafik og veje på 

Holme Ringvej.  

- Parkerings problemer Vestre Kongevej. Der er et løsningsforslag på vej 

fra Trafik og Veje med nogle cirkelbump og 40 km zone ud for Aarhus 

Privatskole.  

- Trafikstøj fra Aarhus Syd Motorvejen. Vi har fået en henvendelse fra 

området ved Høskovvej angående støj fra den sydgående motorvej. Vi kan 

for nuværende ikke se nye veje at gå i forhold til at dæmpe støjen, da alle 

muligheder tidligere er afprøvet.  

 

6. Nyt fra Viby Fællesråd. 

Ad 6)  

- Fællesrådet indkalder til et borgermøde omkring den nye lokalplan – 

især omkring nybyggeri i højden. 

- Fællesrådet opfordres til at afholde nogle vælgermøder i forbindelse 

med Kommunalvalget til november. Mulige temaer: trafik og boliger.   

 

7. Eventuelt. 

Ad 7)  

- Hjemmesiden er tilsyneladende blevet hacket, det skal der følges op på.  

- Vi er blevet opfordret til at slå et arrangement op på hjemmesiden, om 

et møde v. AURA omkring grøn energi og miljø. D. 3. Maj, Lokalcenter Viby 

kl. 18.30. 

 

 

 


