Kære Bent
En enkelt rettelse: Tage Petersen bliver ny formand for byudviklingsudvalget. Han går ikke i styregruppen for Liv i
Lystrup – det er jo PØ, der gik med der.
Mvh HS

Referat af møde i Fællesrådets FU onsdag 13.08.08 kl. 18.30-19.45 – møde nr. 141
Deltagere: Hans S, PEP, John M, Per Ø, CM, BJ (ref). Afbud: Lis – Uden afbud: Flemming
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden - skete
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 140 skete.
3. Meddelelser

Papirskopi af ref. Fra Naturfolk overdraget til CM fra HS.
Gerda/Børge/- årets borger – takker på skrift.
Kommunens endelige vedtagelse af ”Planstrategi 2008” umuliggør Føtex-ønsket på ”Ruingrunden”. HS meddeler Føtex dette.
FO har tilsendt Foredragskatalog (det er Højskoleforeningens gebet).
4. Erfaringsopsamling på samarbejdet med kommunen. Forslag til svar til kommunen var fremsendt til
FU’s medlemmer før mødet af HS

via mail. Til efterretning.

5. Motorvejsåbningen. Status ved BJ skete.
6. Liv i Lystrup – HS gav en bred orientering.
•

•

•
•

Behandling af den tilrettede I/S – kontrakt. LIF og ErhvervLystrup har tiltrådt.
Vi skal kun indskyde 50.000, men holder dem lidt tilbage til der foreligger en projektbeskrivelse (så
følger vi også en tidligere truffet beslutning) På påpegede, at de tre foreningers CVR-nr. bør
fremgå af kontrakten hvilket HS ikke anså som noget problem. Vi mangler at få den endelige
kontrakt som HS fremsender os efter mødet.. PØ indgår i styregruppen.. Vi kan trække os ud 6
mdr. efter opsigelse. Da ting der skal igangsætte skal ske i enighed, så er vi som FU sikret om der
siges ja eller nej.
Nyt medlem i styregruppen i stedet for Jørgen Berthelsen, som har bedt sig fritaget pga tidsmangel
blev Per Østergaard . Tage Petersen, indtræder i Byudviklingsudvalget i stedet for Bertelsen.
Meddelelser om LiL (seneste referater er vedlagt). Det vil være rart om der også anføres de
medlemmer der deltager i mødet. PØ indtræder i udvalget.

7. Økonomi. Kommunen meddeler at den har overført 10.000 kr. iht. Vor ansøgning. Der er sket et
overforbrug ved aktiviteten Årets Borger. (Må tages fra udvalgsrelaterede udgifter)
.
8. Udvalgene
• Kulturudvalg intet

•

Infrastrukturudvalg . Skal tages op: 1) Fra P-pladsen på den gl. Lystrupvej er der ikke adgang til
området omkring Engsøen. 2) Sti mangler (fra Engsøområdet) til Lossepladsens stiområde.

•

Byudviklingsudvalg

har valgt ny formand.. Udvalget vil arbejde med den tomme grund ved
Lille Elstedvej 101.

2. Eventuelt. Punkter til møde 142 som afholdes 3. Onsdag i september:

Natteravnene + opdatering af forretningsordenen (her står bl. a. ”Vore suppleanter deltager i FUmøderne” + 1. Annonce i Lokalavisen.
Venlig hilse BJ

PS! Rettelser og tilføjelser velkomne, så referatet kan godkendes uden rettelser på førstkommende møde.

