LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD
Referat af forretningsudvalgsmøde nr.152, onsdag d. 21. okt. 2009. kl. 19.30
Mødet blev afholdt i Elsted – Lystrup Beboerhus, Kreativt værksted.
Tilstede: Hans Schiøtt, Chris Olsen, Bent Jensen John Mikkelsen, Suppleant Karsten Hansen,
Per Hepperup, Lis Jørgensen.
Afbud fra: Poul Erik Pedersen, Flemming Strange og Jakob L. Nørgaard.
Referent: L.J.
Dagsorden fremgår af referatet:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 151.
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser.
Ingen indsigelser fra Kommunen ang. ”Liv i Lystrup” projektet, så arbejdet fortsætter ufortrødent
i Styregruppen.
Det har ikke været mulig for nogen FU- medlemmer, at deltage i Fællesrådenes seminar d. 6. okt.
Info. fra Kommunen: Ang. Ældrerådsvalg tilbyder ”Sundhed og Omsorg” et besøg i vores
forening, for at fortælle om det forestående valg. Ang. Frivilligprisen 2009-kender du en ildsjæl?
Og så er der kommet et Foredragskatalog fra FO.
Der er ikke i FU interesse i at deltage eller at forholde sig til ovenstående informationer.
Forskellige Info. fra Århus Kommune sendt til Fællesrådets Postboks ønskes fremover sendt
til info@faellesraard-8520.dk
L.J. kontakter Kommunen ang. ovenstående.
Nye regler fra Post Danmark: Alt post fra Postboksen skal tages med hjem og evt. bortsmides på
Hjemadressen. Aviser og reklamer er fremover fravalgt fra Fællesrådets Postboks.
4. Infrastrukturudvalg.
På snarligt førstkommende møde aftales hvor og hvornår forårsløgene fra kommunen skal i
Jorden. FU opfordre udvalget til at få løgene sat i jorden inden udgangen af oktober måned.
Udvalget vil gerne deltage i et fællesmøde med Hjortshøj Fællesråd/Landsbyforum ang. trafik
Service i forbindelse med Bane Danmarks arbejde med overskæringen af Grenåvej.
Udvalget kontakter Fællesrådet i Hjortshøj.
Ang. manglende belysning på P- plads ved Lystrup Skole ved Centervej: Sagen er fra FU
indtil videre stillet i bero, da ”Lystrup Skole” fra ”Børn og Unge” forvaltningen har fået

lovet etablering af lys på stedet udført i år
Sker dette ikke vil FU tage sagen op igen.
5. Kulturudvalg.
Karsten Hansen vil gerne være medlem i kulturudvalget.
Der ledes fortsat efter interesserede medlemmer til udvalget.
Vejrtranen er på plads ovenpå udkigstårnet ved Egå- Engsø.
H.S. finder en dato, Dagsorden og sted til et møde i udvalget.
6. Byudviklingsudvalg.
Udvalget har afholdt møde.
På mødet blev blandt andet drøftet ønsker om mere erhvervsbebyggelse i Lystrup.
Referat fra mødet sendes ud til FU- medlemmerne.
Angående tynding/oprydning af træer i Indelukket som forventes udført i uge 40-42.
Arbejdet er ikke påbegyndt og FU tager sagen op, hvis der ikke sker noget.
7. Liv i Lystrup, herunder bevægelsesparken og medlemmer i udvalget.
Styregruppen afholdte møde d. 12. okt.
Referat fra mødet er sendt ud.
Det lille udvalg i Bevægelsesparken er fra FU, Hans Schiøtt og Bent Jensen
Annelise Søndendaard er p.t. i udvalget og trækker sig, når hendes opgave i udvalget er udtømt.
8. Økonomi.
Drøftelser på udgiftsposten:
Per undersøger udgiften til besøgstjenesten.
Fællesrådet vil imødekomme evt. beskedne ønsker fra Beboerhuset.
Omfanget af Post boksens brug iagttages og tages jævnligt op til overvejelse, om hvorvidt
det er relevant, at Fællesrådet har en Postboks.
Drøftelser ang. Annonce i Lokalavisen tages op på næste møde.
9. Eventuelt.
C. O. har brugt meget tid på at revidere hjemmesiden. Ligeledes er FU og øvrige udvalgs
adresselister opdateret
OBS.
Næste møde er flyttet til onsdag den 25. november kl.18. Kreativt værksted
Vi starter mødet med ”julefrokost” i festligt humør.
Poul Erik er vanen tro udnævnt til at stå for mad og drikke. Skulle han behøve hjælp
står undertegnede til rådighed
Med venlig hilsen
Lis jørgensen

