Referat af Fællesrådets FU - møde nr. 143
Tid og sted: 22. okt. 2008. kl. 19.00 Lystrup Beboerhus, kreativt værksted.
Tilstede: John Mikkelsen, Poul Erik Pedersen, Christian S. Matthiesen,
Chris Olsen, Hans Schiøtt, Lis Jørgensen.
Afbud fra: Flemming Strange, Bent Jensen, Per Østergaard.
Referent: L.J.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 142, er tidligere sendt ud.
3. Meddelelser – SSP, Rundtur, Storelev.
4. Liv i Lystrup. Nyt medlem af styregruppen. ”Vore minimumskrav” til en bymidteudvikling.
( jf. tidl. udsendte). Eftermiddagens møde i styregruppen.
5. Udvalgene
•
Infrastruktur
•
Kultur
•
Byudvikling
6. Kommunikation udadtil – evaluere annonce.
7. Økonomi
8. Eventuelt. Henvendelse fra Borger ang. vand forurening d. 12.okt. 2008.
Punkt 1.
Godkendt. Obs. Tilføjelsen i punkt 8.
Punkt 2.
Godkendelse af referat nr. 142.
Punkt 3.
Ved H.S.
Svar fra SSP (Søren Mide Andersen) som kommer til FU- mødet d. 19. nov. og vil fortælle om SSP
og (måske) NATTERAVNE i Lystrup.
Ang. Kritik omkring pladsmangel på en bytur i Lystrup, var det ikke Fællesrådet der var arrangør,
men Lokalcenter Sønderskovhus.
De 5 FU – medlemmer som deltager i Workshops/Storelev er: B.J. + Chr.S.M + F.S. + H.S. + P.Ø.
I Kommuneplanen, som den forelægger nu, er der planer om et butikscenter syd for Hovmarken.
Punkt 4.
Ved H.S.
Interessant situationsplan over Lystrups fremtidig Bymidte var til debat.
Skitserne er lavet, uden beregning, af KPF Arkitekter.

Skitserne er fortsat til debat og behandles i Infrastruktur – og Byudviklingsudvalg.
Der kommer løbende reviderede skitser fra Arkitekterne, og de sendes via mail videre til FUmedlemmerne.
LIF har leveret et oplæg til Liv i Lystrup, og vi forventer også et oplæg fra Erhverv i Lystrup.
Poul Erik Pedersen går ind i Styregruppen i stedet for Per Østergaard.
Punkt 5.
Infrastruktur ved C.S. M.
Anlægssager bliver formentlig ikke lavet i år.
Ang. problematik omkring cykelsti og motorvej har Vejdirektoratet svaret positivt.
Henvendelser fra Borgere til Fællesrådet sendes til rette udvalg, der så behandler sagen i
samarbejde med Forretningsudvalget.
Kultur: H.S. og L.J. været til møde i udvalget d.d.
Skitse over Lystrup Bymidte fra KPF Arkitekterne blev forevist udvalget.
Lørdag d. 25/10 tager udvalget på tur til bl.a. Rold Skov for at se natur legepladser og få
inspirationer til aktivitetsredskaber i Lystrups fremtidige Bevægelsespark.
Flere lignende ture er i udsigt.
Byudvikling ved H.S.
Ang. Lille Elstedvej nr.1. Ejeren er Jørgen Tækker, der på nuværende tidspunkt ikke har planer om
noget projekt på grunden.
Punkt 6.
Generelt er annoncen i Lokalavisen god, men ---John og Bent gennemgår næste gang (MED LUP) stoffet til avisen, for at vi måske kan vise os mere
tydelig og farverig og i sammenhæng med anden stof fra Lystrup.
Punkt 7.
Ingen bemærkninger.
Punkt 8.
H.S. kontakter Vandforsyningen, for at få præciseret, hvad proceduren er når uheldet er ude og
Borgerne skal have besked.
Når Fællesrådet har fået et svar videresendes det til det medlem, som har klaget.
L.J. meddeler, at i kølvandet af de mange indbrud i Lystrup og fokus på problemet har politiet
pågrebet tyve og hæleri i Lystrup.
Næste møde: Onsdag d. 19. nov.2008. Beboerhuset/kreativt værksted.
Ved mødet kommer SSP på besøg.
Venlig hilsen
Lis Jørgensen

