Referat af Fællesrådets FU- møde nr. 140.
Tid og sted:18. juni 2008, Lystrup Beboerhus, kreativ værksted.
Tilstede: Poul Erik Pedersen, John Mikkelsen, Bent Jensen, Flemming Strange, Hans Schiøtt, Chr.
S. Matthiesen,
Lis Jørgensen, Chris Olsen.
Afbud fra: Per Østergaard.
Referat: L.J.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 139 og referatet fra repræsentantskabsmøder (det klarer
PEBP)
3. Opfølgning på repræsentantskabsmødet.
• Valg af næstformand. Hvem går i hvilke udvalg?
• Problemer med unge i Lystrup?
• Nyhedsbrev til lokalavisen.
4. Meddelelser.
5. Føtex – sagen. Behandles i byrådssalen onsdag. Teknisk udvalg tiltrådte enstemmigt
forvaltningens indstilling om afslag til Føtex, så byrådet følger givetvis op.
6. Erfaringsopsamling på samarbejdet med kommunen.(er tidligere sendt ud)
7. Tilskud til grønne projekter?
8. Motorvejsåbningen. Per Østergaard har udsendt oplysninger om sagen.
9. Økonomi. P. Ø. har sendt afbud. Bilag for udlæg!
10. Udvalgene.
• Kulturudvalg
• Infrastrukturudvalg, herunder diskussion om tirsdagens borgermøde om de grønne områder.
• Byudviklingsudvalg.
11. Eventuelt.
Hans Schiøtt bød Flemming Strange og Chris Olsen velkommen i Forretningsudvalget.
Punkt 1.
Rettelser:
Evt. i punkt 3 er slettet. Tilføjelse i dagsorden er punkt 3.a.
Derefter blev dagsorden godkendt.
Punkt 2.
Rettelser i referat nr. 139 punkt 5. linie 2: underskrevet brev sendes til Grundejerforeningen Alshøj.
Og i linie 6: Fællesrådet går ind i den rejste problemstilling omkring støj fra Sønderskovvej.
Derefter blev referatet godkendt.

Referatet fra Repræsentantskabsmødet godkendt og underskrevet af Poul Erik Pedersen og Lis
Jørgensen.
Punkt 3.
a) Poul Erik Pedersen blev genvalgt.
FU- medlemmer i Byudviklingsudvalg: H. Schiøtt og F. Strange.
FU- medlemmer i Infrastrukturudvalg: Chr. S. Matthiesen (formand) J. Mikkelsen, C. Olsen,
B. Jensen, P.E. Pedersen
FU- medlem i Kulturudvalget: H. Schiøtt og L. Jørgensen.
b) L.J. omtalte med bekymring om grupper af unge ballademagere i området, som Fællesrådet
bør interessere sig for, og set i ”bakspejlet” er Fællesrådet
på de ordinære Repræsentantskabsmøder både i 2007 og i år gjort opmærksomme på
problemet, idet byens borgere laver indsamling til Palle Ørums
”opsøgende arbejde.” Det er for længe siden besluttet, at Fællesrådet ikke
støtter indsamlingen.
H.S. tager kontakt til Leder Jan Frederiksen Fritidscenteret og Ungdomsklubben,
Elsted Byvej 40. Ligeledes tages kontakt til Politi og de ansvarlige
i kommunen. Årsagen er at HP- Plast -ruinbygningen, Sønderskovvej/ Lægaardsvej,
hvor en del unge mennesker holder til.
Fællesrådet er interesseret i hvad der egentlig foregår i bygningen, og evt. tage kontakt
med ejeren af ruinen.
c) Hans Schiøtt sammenfatter artikel til Lokalavisen. Det bliver en opsummering fra
Repræsentantskabsmødet og Føtex – sagen.
Punkt 4.
H. S. havde et par flasker vin med, da han besøgte og takkede de nylig afgåede medlemmer, Anne
Mette Kallehauge og Svend Aage Kirkegaard.
H.S. har forespurgt til udbygningen i Elev og måtte konstatere, at der er lange udsigter til at
projektet går i gang.
Drøftet og aftalt på Ledermøde ang. portal: Advokat Søren A. Pedersen laver udkast til et
interessentskabskontrakt, udkastet sendes rundt til vurdering og returneres til H.S.
Punkt 5.
Føtex vil bygge så stort, at det tager karakter af et Center, og Planloven siger, at et større Center
skal lægge i byens centrum og med god tilgang for bilister m.m.
Og derfor ser det ud til, at kommunen siger nej til en Føtex på HP – Plast-ruingrunden.
Punkt 6.
Kommunen skal have svar inden den 15. august. Udvalgene sammensætter breve og sender til ”syn”
hos H.S.
Fra Infrastrukturudvalg er det C.S.M.
Fra Byudviklingsudvalget er det F. S. og H.S.
Fra Kulturudvalget er det ?

Punk 7.
Ang. tilskud fra kommunen til Grønne Projekter tager H.S. kontakt til Steen Pedersen, som kunne
have en vis interesse i ansøgningen i forhold til Bevægelsesparken.
Punkt 8.
Fællesrådet ønsker et samarbejde med Liv I Lystrup om et arrangement.
FU donerer max. 5000,00 kr. til arrangementet.
H.S. tager ovenstående emnet op ved næste Ledermøde i Styregruppen.
Punkt 9.
FU gør venligst kasserer P.Ø. opmærksom på, at der kun er 3 udvalg i Fællesrådet. (også på
hjemmesiden, forstås!)
Punkt 10.
a) Kulturudvalget: Intet at bemærke.
b) Byudviklingsudvalget: Intet at bemærke.
c) Infrastrukturudvalget, sager der p.t. arbejdes på: En henvendelse ang. rækværk ved motorvej
/ cykelsti. Fodgængerovergang på Centervej og Sønderskovvej.
Flere bænke ved søen ønskes af borgere. For bedre stien til Skårupgård skov. Et negativ svar
fra kommunen ang. bus forbindelse til Skejby, og udvalget arbejder videre med sagen.
Ang. Grønne områder formulerer C.S.M. et kritisk brev til Natur og Miljø og til Teknisk
Udvalg. Brevet skal give udtryk for stor frustration over, at de Kommunale Grønne områder
ikke bliver holdt, specielt er græsset ikke slået og står meterhøjt, samtidig at kommunen vil i
gang med en Parkudviklingsplan som et pilotprojekt.
Efter rundvisning i FU og evt. retur kommenterer underskrives brevet af H.S. og C.S.M.
Punkt 11.
Næste møde er den 20. august, Beboerhuset, kreativ værksted.
Afbud fra Lis Jørgensen, der på det tidspunkt er på ferie.
Referent den 20.august: Bent Jensen.
Nøglen hentes i Beboerhuset af?
Hvem vil ”passe” FU – Postkassen i august?
Alle ønskes en rigtig god sommer.
Venlig hilsen
Lis Jørgensen

