LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD
BYUDVIKLINGSUDVALGET
Referat af møde onsdag den 9. november 2016 kl. 17.15 i det udvidede Byudviklingsudvalg om
Kommuneplan 2017 hos Hans, Stokbrovej 3.
Til stede var: Flemming, Hans, Per, Jørgen, Steffen, Niels og Birgit
Afbud fra Lehn.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde den 26. oktober
Referatet blev godkendt.
2. Oplæg til lokalsamfundsbeskrivelse til drøftelse
Som grundlag for drøftelsen forelå et oplæg til lokalsamfundsbeskrivelse, udarbejdet af
redaktionsgruppen. Oplægget er tænkt som et bruttooplæg som basis for mødet med
Aarhus Kommune den 24. november og som et input til den lokale debat.
Kommentarer:
Flere fremhævede, at beskrivelsen skal gøres kortere og i starten indeholde et
sammendrag med de konkrete forslag til nye tiltag. Der var enighed om, at dette sker
efter mødet den 24. november og når den lokale debat er gennemført og der desuden er
bragt klarhed over de kommunale krav til en lokalsamfundsbeskrivelse.
Per problematiserede byomdannelsen ved Møgelgårdsvej, idet han fandt, at omdannelsen
skal holde sig til den nordlige side af vejen for at sikre, at der ikke bygges noget, der kan
tage udsigten. De øvrige deltagere var imidlertid enige om at fastholde formuleringen
med den justering, at omdannelsen retter sig mod ”den vestlige del af Møgelgårdsvej”.
Herudover faldt der en række konkrete bemærkninger og ønsker til formuleringsmæssige
justeringer. Redaktionsgruppen indarbejder disse i papiret. Den redigerede version sendes
herefter til det udvidede Byudviklingsudvalg til kommentering. Næste skridt er
udsendelse til deltagerkredsen på mødet den 24. november.
3. Forberedelse af mødet den 24. november med Aarhus Kommune
Der udsendes dagsorden med følgende punkter:
- Drøftelse af oplæg til lokalsamfundsbeskrivelse.
- Byomdannelsesområder og Hovedstruktur – hvordan vises.
- Kommunens retningslinier for udarbejdelse af lokalsamfundsbeskrivelse og status.
- Aarhus Kommunes tids- og procesplan.
- Den lokale debat.
Birgit forhører sig hos Kommunen, om der er interesse for at rykke mødet frem til kl.
17.00 frem for som aftalt kl. 19.30.
Birgit spørger samtidig, om Kommunen kan fremsende et opdateret vejnavnekort for
Lystrup-Elsted i digital form og i et format, som Fællesrådet kan arbejde med.

4. Eventuelt
a) Aktivitetspladsen i Sønderskov
Dialogen med Aarhus Kommune om vedligeholdelse af pladsen blev vendt. Der var
enighed om, at de resterende midler, der står hos LIF overføres til Fællesrådet.
I øvrigt tages punktet op på næste møde i Forretningsudvalget den 16. november.
b) Fællesrådsseminar den 29. november
Der var enighed om, at Byudviklingsudvalget er naturlige deltagere i seminaret.
5. Næste møde
Nyt møde aftales i forlængelse af mødet den 24. november.
Hilsen
Birgit

