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V I B Y  G R U N D E J E R F O R E N I N G  

Bestyrelsesmøde 
Dagsorden 

Onsdag d. 20-03-2019 
kl. 19.00- 21:30 
Privat v. Niels Smed på 
Bernstorffsvej 4, 8260 Viby J. 

Møde indkaldt af Formanden 

Deltagere: Alle 

19:00 – 19:05 Velkommen & valg af ordstyrer Jette 

Camilla er ordstyrer 
 

19:05 – 19:10 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Alle 

Referatet er godkendt 
 

19:10 – 19:30 Konstituering af VG’s bestyrelse Alle 

Bestyrelsen fortsætter uændret: 
Formand: Jette 
Næstformand: Alfred 
Kasserer: Peter 
Sekretær: Morten 
Webmaster: Camilla 
 

19:30 – 19:45 Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen Alle 

Referatet er godkendt 
 

19:45 – 20:00 Medlem status 
Rykker proces 
Vedtægtsændringen godkendt på G/F 

Peter 

Medlemsantallet er steget med 39, hvoraf en stor del kommer fra Bernstorffsvej. Der er 6 
udmeldinger. Der er 42 restanter i forhold til kontingentbetalingen. 
 
Vedtægtsændringerne vedr. 4 x kontingent for ejerforeninger blev vedtaget på 
generalforsamlingen. Peter indarbejder det vedtagne forslag i Viby Grundejerforenings 
vedtægter. 
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20:00 – 20:15 Hvordan holder vi vores medlemmer opdateret  
– mail liste? 

Jette/ Camilla 

På generalforsamling var der ønske om at VG informerer om, hvornår der er høringssvar 
i forbindelse projekter i Viby. 
 
Kommunikation fra VG vedr. høringssvar kan præsenteres på VG’s hjemmeside under 
emnet Her & Nu, evt. med RSS feed, så medlemmer kan informeres, når der er 
opdateringer.  
 
På bestyrelsesmøder aftales det fremadrettet løbende, om der nye emner som 
hjemmesiden skal opdateres med.  
 

20:15 – 20:30 Pause – ordet er frit Alle 

 

20:30 – 20:45 Byggeri på Skanderborgvej/ Bernstorffsvej 
• Status og generel orientering 

Niels/ Alfred  

Der er afholdt orienteringsmøde vedr. byggeriet. Der var omkring 50 deltagere. Der 
søges dialog med kommunen og udarbejdes indsigelser mod skitserede byggeri. Der 
ønskes en nænsom byfortætning med respekt for de omkringliggende bygninger. 
 
Der ønskes større indsigt i de konkrete planer.   

20:45 – 21:00 Trafik mm. på Ormslevvej Jette 

Der har været afholdt møde med kommunen vedr. hastighedsdæmpning og 
regnbede i kvarteret omkring Ormslevvej. Der arbejdes også med en 30 km/t zone 
omkring Ormslevvej. 
 
Camilla, Jan og Morten arbejder videre med svar til kommunen vedr. planerne i 
området. 

21:00 – 21:15 Nyt fra Viby Fællesråd Lars/Jette 

Kommunen har meldt ud at forureningen på Gasværksgrunden ved Bjørnholms Alle er 
så kompliceret, at der ønskes udsættelse af færdiggørelsen af de supplerende 
undersøgelser. Developeren er dog begyndt at fjerne bl.a. døre og lamper i 
bygningerne. 
 
I de tomme bygninger i området foregår der suspekte ting med mistanke om 
narkotikahandel. En politianmeldelse bør overvejes. 
 
Jette har deltaget i et møde med fællesrådene. Bl.a. emnet byfortætning blev 
diskuteret. 

21:15 – 21:30 Evt. Alle 
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Evaluering af generalforsamlingen: 
• Bernstorffsvej/Skanderborgvej sagen fyldte for meget. 
• God gennemgang af hvad der foregår i Viby. 
• Det bør overvejes om emner af den størrelse som Bernstorffsvej/Skanderborgvej 

skal håndteres udenfor generalforsamlingen. 
  

Planlægning af fremtidige møder: 
• Forslag til mødedatoer fremsendes 

 
Emner til ”Her & Nu”: 

• Hørringsvar vedr. Skanderborgvej/Bernstorffsvej ligges på hjemmesiden 
• Hastighedsdæmpning og regnbede i kvarteret omkring Ormslevvej 

Yderligere instruktioner: 
Intet at bemærke 

 

 


