Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 145 med efterfølgende julefrokost.
Tid og sted: 17. dec. 2008 kl. 18.30. Lystrup Beboerhus, kreativt værksted.
Tilstede: Christian S. Matthiesen, John Mikkelsen, Hans Schiøtt, Bent Jensen, Poul Erik Pedersen,
Per Østergaard, Lis Jørgensen.
Afbud fra: Chris Olsen og Flemming Strange.
Referent: L.J.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat nr. 144.
3. Meddelelser.
4. Infrastrukturudvalg.
5. Kulturudvalg.
6. Byudviklingsudvalg.
7. Liv i Lystrup – minimumskrav fra os. Forslag vedlagt. Referat fra møde med interessenter
og mulig investor vedlagt.
8. Økonomi.
9. Kommunikation fra mødet? Næste annonce i Lokalavisen.
10. Eventuelt.
Punkt 1.
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.
Referat nr.144 blev godkendt.
Punkt 3.
Ved H.S.
Positivt svarbrev fra områdechef Pia Johansen.
Modtaget er et takkebrev fra besøgstjenesten i Lystrup.
Angående udvalget til behandling af parkprojekt/ bevægelsespark deltager konsulent Malene Bjerre
fra DGI. Fra FU deltager H.S. og C.S.M. Fra Kulturudvalget deltager enten Holger Ting eller
Annelise Søndengaard.
Fællesrådenes seminar afholdes tirsdag d. 3. marts. Sædvanligvis deltager 3 FU- medlemmer.
Henvendelse fra Skavholmvej nr.1. Ang. Antenne. Fællesrådet ser på sagen.
Ang. oplysningstavlen ved Lystrup apotek, har Beboerhuset fået en påmindelse om at sortere i
materialet, så tavlen bliver brugt hensigtsmæssigt.

Punkt 4.
Ved C.S.M.
Intet nyt. Pt. arbejder udvalget med Kommuneplanen. Udvalget har møde d.14.jan. 2009. På det
næste FU- møde fremlægges og behandles Kommuneplanen. Materialet skal være kommunen i
hænde senest d. 23. jan. 2009.
Udvalget følger udviklingen på Lystrupvej.
Punkt 5.
Ved L.J.
Udvalget ønsker hjemmesiden opdateret med historie og evt. billeder fra udvalgets seneste udflugt
til Rold Skov m. m.
Gudrun Vandel sammenfatter stoffet og materialet kan gennemses i FU, inden det kommer på
hjemmesiden.
Et samarbejde med byens børneinstitutioner foreslås, for evt. sammen at ansøge kommunen om
midler til legepladsredskaber og andet fællesting i den fremtidige bevægelsespark.
Udvalget efterlyser datoer for møderække med Natur og Miljø.
I udvalget arbejdes med at finde et historisk vartegn for byen.
Bemærkning til projekt bymidte: Udvalget er bekymret ang. parkeringsmuligheder i og omkring
bymidten og gør opmærksom på, at parkering ved Lokalcenter og Lystrup kirke allerede nu ofte er
fyldt op, og derfor ikke skønnes tilstrækkeligt i bymidten.
Punkt 6.
Ved H.S.
Ved udvalgets sidste møde blev Kommuneplanen drøftet, og der arbejdes videre med planen med
henblik på at få et færdigt materiale til drøftelse på næste FU – møde.
Punkt 7.
Ved H.S.
Ledergruppen havde møde med kommunen d. 16. dec.2008. På mødet opfordrer man til at projekt
Liv i Lystrup tages med i kommuneplanlægningen. Det er meget vigtigt at fremhæve, at Lystrup
Centrum ligger på Centervej, hvor forretninger ligger på den ene side og Lystrup Hallen på den
anden side af vejen og målet er, at få samlet dette i Lystrup bymidte med blandt andet et torv.
Biblioteket er en af de instanser, som er helt oplagt at flytte til Bymidten.
Fællesrådet laver en udtalelse til kommuneplanen.
”Liv i Lystrup” (Ledergruppen) laver en udtalelse til kommuneplanen.
Men det er meget vigtigt, at foreningerne bag projekt Liv i Lystrup holder udtalelserne adskilt i
forhold til Kommuneplanen!
Mødet med interessenter omkring Centervej er afviklet, og man havde en god drøftelse.
Ang. Lystrup Portal står projektet stand by.
Bevægelsespark: En møderække med kommunen er planlagt. Deltagerne i udvalget er nævnt i
punkt 3.
Udtalelser fra udvalgene til kommunen ang. Bymidte blev drøftet og rettet til.

Punkt 8.
Ved P.Ø.
Gennemgang af økonomirapport. Efterfølgende ingen kommentar.
Punkt 9.
Det forventes at materiale til Lokalavisen er klar i uge 8.
Udvalgene skal være opmærksomme på at finde materiale (også billeder) til avisen.
Punkt 10.
Møderække i 2009:
21. januar
18. februar
18.marts
15. april
20. maj
Ovenstående møder afholdes i kreativt værksted, Lystrup Beboerhus.
26.maj. Repræsentantskabsmøde afholdes i lokale 1-2, Lystrup Beboerhus.
Efter mødet var der hyggeligt samvær omkring en velsmagende juleanretning.
Tak for det gamle år og
Godt nytår.
Venlig hilsen
Lis Jørgensen

