Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 138.
Tid og sted: onsdag d. 16. april 2008, KL. 20.00, Lystrup beboerhus, kreativt værksted.
Tilstede: Bent Jensen, Christian S. Matthiesen, Per Østergaard, Anne Mette Kallehauge,
Lis Jørgensen,
Hans Schiøtt var med efter kl. ca. 20.30.
Afbud fra: John Mikkelsen, Poul Erik Pedersen, Svend Aage Kirkegaard.
Referent: L.J.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 137, udsendt d. 28.3.
3. Husstandsomdelt blad ved B.J. Referat af blad/hjemmeside- møde omdeles som oplæg til
diskussion og konklusion.
Endelige beslutninger tages med Schiøtt ved bordet.
4. Hjemmeside ved P.Ø. Struktur ark omdeles. Endelige beslutninger tages med H. S. ved
bordet.
5. Repræsentantskabsmødet.
a. hvorledes skal det afvikles
b. hvad vi gerne vil opnå på mødet
c. have fundet nogle kandidater til de ledige pladser
d. hvad der skal sendes til medlemmer forud for mødet
e. hvad der skal være tilgængelig på hjemmesiden
f. have fundet en dirigent
g. aftalt hvem gør hvad
6. Meddelelser.
7. Føtex.
8. Infrastrukturudvalg..
9. Kulturudvalg.
10. Byudviklingsudvalg.
11. Økonomi. Restancer. Budget – herunder bladet, Lystrup – Portalen etc.
12. Spejder – henvendelsen.
13. Blomsterløg.
14. Eventuelt.
Punkt 1.
Dagsorden (tilført flere nye punkter af Bent Jensen og Per Østergaard) blev godkendt.
Punkt 2.
Referat godkendt.
Punkt 3.

B. J. og P.E.P. plus P.Ø. og C.S.M. har d.9. april holdt blad og hjemmeside- møde. Arne Flarup var
gæst ved mødet.
Efter gennemgang af Bent Jensens flotte opstilling/referat ang. trykning, omdeling, pris osv. var der
enighed om,
at Bent Jensen giver Arne Flarup besked om, at et omdelt blad til borgerne ikke er aktuelt, da det er
besluttet på FU- møde,
at nyheds breve/artikler skal i Lokalavisen.
” Stoffet” til avisen skal max. fylde ½ side.
2 gange materiale til Lokalavisen i 2008 koster 8000 kr. og omkostningen forventes taget fra
budget i 2008.
4 – 5 gange materiale til Lokalavisen i 2009 koster 20.000 kr. og forventes at komme på budget i
2009.
Forslag fra Christian S. Matthiesen:
a. Opdeling af emner til avisen/hjemmeside indenfor hvert udvalg.
b. udvalgene skal være med til at udarbejde materiale til avisen/hjemmesiden.
c. tilbagemelding til FU fra udvalgene senest d.21. maj.
Ansvarlig for ovenstående 3 punkter:
Infrastrukturudvalg ved C.S.M.
Byudviklingsudvalg ved H.S.
Kulturudvalg ved A.M.K.
Formanden korrigerer udvalgenes bidrag inden materialet kommer i avisen/hjemmesiden.
Emnet kommer på dagsorden på mødet d. 21.maj.
Punkt 4.
Der arbejdes fortsat på at strukturere og opdatere hjemmesiden. Per Østergaard er ansvarlig IT –
mand.
Se punkt 3 under ”forslag fra C.S.M.
Punkt 5.
Repræsentantskabsmødet d.28.maj
Dagsorden til R.- mødet sendes ud senest d. 26. april.
Punkt 5 på dagsorden på R. -mødet: ” Liv i Lystrup” H.S. vil under det punkt fremlægge konkrete
forslag i ”Liv i Lystrup”
Såfremt der inden repræsentantskabsmødet er konkrete forslag vedr. ”Liv i Lystrup” skal de
fremlægges til behandling på
FU -mødet d. 21. maj.
Poul Erik Pedersen er udpeget til dirigent ved repræsentantskabsmødet.
På valg i år:
Anne Mette Kallehauge, ønsker ikke genvalg
Lis Jørgensen, modtager genvalg
Bent Jensen, modtager genvalg
Hans Schiøtt, modtager genvalg
Svend Aage Kirkegaard, ønsker ikke genvalg
Der opfordres til at udvalgene hjælper med at finde kandidater til FU.

Repræsentantskabsmødet er på dagsorden på mødet d.21.maj.
Punkt 6.
Ansvarsforsikring for Fællesrådet er betalt af kommunen.
Invitation fra Lystrup Idrætsforening til deres Repræsentantskabsmøde d. 20. maj. H.S. deltager.
Punkt 7.
Byrådet har endnu ikke vedtaget kommuneplanstrategien, så bemærkningen om umuligheden af en
Føtex
på plasticgrunden, er baseret på embedsmændenes indstilling.
Punkt 8.
Kommunen imødekommer Fællesrådets ønske om fortsat forbud mod knallertkørsel på stien langs
Sønderskovvej.
Udvalget giver grundejerforeningerne besked.
Punkt 9.
Ifølge vedtægten er det FU, som træffer afgørelse om ”Årets Borger” efter indstilling af
kulturudvalget.
Forslag fra Bent Jensen: ”Årets Borger” vælges hvert år, årets lokalitet vælges hvert 2.år.
Dette forslag går videre til behandling i kulturudvalget.
Punkt 10.
Intet nyt.
Punkt 11.
Budget for 2009 er tilpasset.
Kontingenter er indløbet siden sidste møde.
De resterende restancer blev uddelt til mødedeltagerne, der tager kontakt til medlemmerne.
Punkt 12.
FU beslutter at donere ½ side annonce i spejder bladet. Pris: 1100 kr.
H.S. er ansvarlig for annoncen. Søger evt. hjælp hos P.Ø. og C.S.M.
Punkt 13.
C.S.M. ansøger Natur og Miljø om blomsterløg.
Hvis Fællesrådet er heldig at få tildelt løg, tages emnet op igen.
Punkt 14.
Næste møde er d. 21. maj. Beboerhuset, kreativt værksted.
Repræsentantskabsmødet d. 28. maj. Beboerhuset, cafeen.

