Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 144.
Tid og sted: 19. nov. 2008 kl. 19.00. Lystrup Beboerhus, kreativt værksted.
Tilstede: Christian S. Matthiesen, Flemming Strange, Chris Olsen, Per Østergaard, Lis Jørgensen,
Bent Jensen, John Mikkelsen, Hans Schiøtt, Poul Erik Pedersen.
Gæster fra SSP: Polititjenestemand, Søren Mide Andersen og Konsulent fra Børn og Unge,
Peter Poulsen.
Referent: L.J.
Dagsorden:
1. Møde med SSP v. konsulenterne Søren Mide Andersen og Peter Poulsen.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat af møde nr. 143.
4. Meddelelser – Kommuneplanen er kommet i offentlighedsfase. Grønne initiativer.
5. Infrastrukturudvalg. (Brug af arrangementskalenderen)
6. Kulturudvalg.
7. Byudviklingsudvalg.
8. Liv i Lystrup – minimumskrav fra os.
9. Økonomi.
10. Kommunikation fra mødet?
11. Eventuelt.
Punkt 1.
S.S.P. er et samarbejde mellem socialforvaltningen, skolen og politiet. Målgruppen er unge op til 23
år. S.S.P. bruger eksterne samarbejdspartnere (skoler). Kommunen er delt op i områder og Lystrup,
Elev, Elsted skoler hører under område 3 sammen med Virupskole, Hårupskole, Skødstrupskole og
Bakkegårdsskolen. Skolelederne og ungdomsklubberne er undergivet områdelederen.
I forhold til § 115 holder De offentlige instanser møde en gang i hver måned omkring kriminalitet.
Efter behov kan der blandt andet sættes forebyggende ind med opsøgende arbejde i et bestemt
område.
S. M.A. redegjorde for den lokale ungdomskriminalitet og udleverede i den anledning
kriminalitetsstatik over den aktuelle situation i Lystrup.
I de sidste 2 år er der et tydeligt fald i sigtede under 18 år. Fra 26 personer til 17 personer. Antal
sigtelser i samme periode er fra 48 til 19 personer.
Indholdet i sigtelserne er blevet mindre alvorligt fra 2006 til 2008. Det er stadig drengene der fører
an med kriminalitet, men pigerne er godt med!
Der er voldelige og misbrugende mænd i alderen fra 18 til 23 år. I denne aldersgruppe er der en del
belastende kriminalitet, fortrinsvis butikstyverier, som politiet tager sig af. I denne gruppe er der ca.
10 personer, (gengangere) som begår vold, hærværk og tyveri.
S.M. A. informerer områdechef, Pia Johansen om mødet med Fællesrådet, ligeledes anbefales, at
Fællesrådet kontakter områdechefen og får etableret et samarbejde med et årligt møde på sigt.
Områdechef (område 3) Pia Johansen, tlf: 51576749. mailadresse:pij@bu.aarhus.dk
Fritids og Ungdomsskoleleder i område 3 er One Petersen, tlf: 29209095.
Politiets Forebyggelsessektion, Vicepolitikommissær Jens Peter Stehr-Nielsen, tlf: 41370955.
Aarhus NORD, Morten Borre, tlf: 87311010 + 5140.

P. Poulsen udleverede varierende materiale til Fællesrådet omkring NATTERAVNE, som S.S.P.
anbefaler, som en god forebyggende samarbejdspartner der er med til at skabe tryghed i
lokalområdet. Det anbefales at etablere Natteravnene i Lokalsamfundet i ”gode tider.”
Net adresse: www.natteravnene.dk
Punk 2.
Dagsorden godkendt.
Punkt 3.
Referat nr. 143 blev godkendt.
Punkt 4.
Ved H.S.
Fællesrådet bevilger 1000 kr. til Lystrup Kirkes Besøgstjeneste.
Tilskud til Fællesrådene er bevilget.
Til Fællesrådsmøde d. 20.nov. deltager C.O. og P.E.P.
”Forslag til Kommuneplan” kataloget er udleveret til P.E.P. + C.O. + C.S.M. + F.S.
Obs. på placering af vindmøller i lokalområdet.
Byens Borgere er inviteret til møde i Rådhushallen, onsdag d. 26.nov. kl.17.00 til 21.00.
H.S. og C.S.M. deltog i et møde hos Natur og Miljø, der viser interesse for Bevægelsesparken.
Fællesrådet vil gerne fortsætte samarbejdet, og der forventes en møderække – et møde i januar og to
møder i februar.
I Fællesrådet laves et lille udvalg bestående af: H.S. og C.S.M. fra forretningsudvalget. Et medlem i
Kulturudvalget. (H.S. spørger udvalget) Et medlem fra LIF. (H.S. spørger LIF)
”Forslag til Klimaanlæg” katalog er udleveret til F.S.
Punkt 5.
Ved C.S.M.
Kommunen har bevilget belysning på stien over ”smørhullet”
Belysning på stien til Elev kan ikke bevilges, grunden er, at det er ”åbent land.” Sagen tages op
igen.
I udvalget vil man fortsat arbejde med nye ideer til linie føring af den kommende Letbane.
Ordensregler ang. den nye arrangementskalender (tavle) på husgavlen ved Apoteket, tages op i
samråd med Beboerhusets bestyrelse og H.S.
C.S.M. har tidligere udsendt et aktuelt og overskueligt aktivitetsoversigt over udvalgets arbejde.
P.Ø. gør opmærksom på, at skøjtebanen/festpladsen er ved at tage karakter af lastbilparkering m.m.
Emnet tages op på næste møde.

Punkt 6.
Ved H.S.
Udflugten med kulturudvalget var en positiv oplevelse. Blandt andet besøgte udvalget en
naturlegeplads ved Skørping, og man forestiller sig, at der kan laves noget lignende i
Sønderskovens kommende Bevægelsespark.
Punkt 7.
Intet nyt.
Punkt 8.
Ved H.S.
De 3 Formænd, henholdsvis fra Fællesrådet, LIF og Lystrup Handelsforening står for et møde
den 2. dec. 2008. til mødet er inviteret de forskellige interesserede der bor/arbejder i nærmiljøet
omkring Lystrup Bymidte.
Efter dette møde begynder Ledergruppen at se på mulige investorer.
B. J. udtrykker skeptisk ang. forslag om hotelbyggeri i Lystrup.
Punkt 9.
Økonomirapport fremlagt og godkendt.
Punkt 10.
H.S. kontakter område 3, Pia Johansen.
Punkt 11.
Truelsbjergværket får et retursvar fra Fællesrådet (H.S.) = Tak for information og god
kommunikation!
P.Ø. Foreslår et Borgermøde i 2009 med politiker ang. Lystrupvej og dens problematikker!
P.E.P. bestiller julelækkerier hos Slager Kim i Bygaden
H.S. sponserer brændevin
Lis tager kaffe og chokolade med.
Næste møde er onsdag d. 17. dec. 2008-11-27
Obs. mødet starter kl. 18.30.
Venlig hilsen
Lis Jørgensen

