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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 
Referat 

Torsdag d. 24-10-2019 

kl. 19.00- 21:30 

VIF’en, Viby Idrætsforening. 

Møde indkaldt af Formanden 

Deltagere: Hele bestyrelsen deltog dog med afbud fra Morten Larsen 

Velkommen & valg af ordstyrer 
Camilla valgt til ordstyrer 

Jette 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
- Referatet (og indkaldelsen) ønskes fremover i sort skrift af hensyn til 

tydelighed ved printning. 
- Opgavelisten er ikke blevet opdateret. 

Referatet herefter godkendt. 

Alle 

Eskelund Eventplads – Høringssvar 

- Få tilhørere til infomøde på Blixens Boulevard. 

- Stiftstidende meget aktivt mod projektet. 

- Høringssvarene omfattede typisk trafikforhold og manglende P-
pladser. 

- Viby Fællesråd anbefalede Hesteengen som P-område med adgang 
fra motorvejsshunten. 

- Grøn Koncert vil ikke bruge Eskelunden. 

- Til sammenligning har Smukfest 9.500 P-pladser til 35.000 gæster. 

- Jan sender dokument om trafikforhold til bestyrelsen. 
- 1. koncert planlagt til medio 2021. 

- Projektøkonomien er næsten på plads og projektet er nu ejet af 
amerikansk kapitalfond. 

- Lars og Jan søger foretræde for teknisk udvalg.  

Lars/ Jan 

Opdatering omkr. Skanderborgvej/ Bernstorffsvej 

- Bygherren er fremkommet med et nyt udspil til byggeriet. 

- Følgegruppen kommer med et modspil. 

- Gruppen regner med/tror på, at Kommunen vil træde i karakter over 
for projektet. 

- Der er planlagt nyt møde i november. 

Niels/ Jette 

Gennemgang af VG’s opgaveliste 
Punktet Helhedsplan Skanderborgvej udgår. 
Morten reviderer. 

Alle 

Pause – ordet er frit Alle 

Udvidelse af ringvej syd - Motorvejsramper, Stavtrup Peter 
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Brev sendt til rådmand Simsek d.8.10.19 om at være obs på muligheden for 
at udvide Ravnsbjergvej til 4 spor, når Jyllands-Posten flytter. Kvittering fra 
sekretær modtaget d.10.10.19 – ”Du vil høre nærmere”. 

Nyt fra Netværksgruppen, Viby 

- Møde i gruppen d.16.10.19 – fremmødt 6 personer. 

- Wolfgang xxxx fremsatte ønske om en træpolitik for Aarhus. 

- Det er muligt at indmelde sig i gruppen via Facebook.  

Niels 

Nyt fra Viby Fællesråd 
Alle fællesråd samlet til generelle fælles informationer, men der blev dog 
ikke givet særligt specifikke oplysninger. 

- Blå kile 

- El busser i 2030 

- Helhedsplan 

- Byfortætning  

Jette 

Store Ravnsbjerg projektet 
Projektmedarbejder ved Kommunen kontaktet – projektet er p.t. lidt på 
pause angående tilkørselsforholdene til området. 
Det var ikke muligt at få oplyst hvem der er bygherre – der er to ejere af 
området. 
Der bør ske en samordning af dette byggeri med det kommende byggeri på 
Jyllands-Postens grund skråt overfor. 

Alfred 

Eventuelt 

- Trafikmøde d.05.11.19 på Dokk1. Jette deltager og evt. også Alfred. 

- Bjørnholms Allé. Behandlingen af de mange indsigelser forventes 
afsluttet til januar 2020. 

- Ormslevvej. Efter afslutningen af kloakseparering etableres 
pudebump eller andre chikaner samt 40 km/t zone. 

- Der har igen været forsøg på ”fiskning” mod foreningen – dels 
d.17.10 om 7,5 mio. US Dorella (?) og igen d.24.10 om DKK 428.330.   

- Næste bestyrelsesmøde ændret til d.12.12.19 kl. 18.00 – er aftalt 
med VIF`en.   

Alle 

Peter Krebs – 27.10.19 
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