LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 155, onsdag den 17. februar 2010 kl. 1930.
Tilstede: Hans Schiøtt, John B.R. Mikkelsen, Flemming Strange, Chris Hansen, Jakob Logan
Nørgaard, Per Hebbelstrup og suppleant Carsten Hansen.
Fraværende: Bent Jensen.
Referent: Per Hebbelstrup
Dagsorden fremgår af referatet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 154.
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
På dialogmødet på lokalcentret blev der oplyst om stort behov for ældreboliger i fremtiden.
Brugerrådet for lokalcentret ønsker centralt beliggende ældreboliger i Lystrup, og så gerne
ældreboliger placeret i centret ”Liv i lystrup”, eller lokalplan 533 genoplivet, med mulighed for
udvidelse med ældreboliger vest for nuværende ældrecenter.
Det gav anledning til en længere drøftelse i FU, hvor der blev udtrykt stort ønske om at byen bør
huse sine egne ældre, og at FU derfor bør fremme realiseringen af dette bedst muligt.
Fælledsrådsseminar 3. marts i Rådhushallen.
Formanden orienterede om oplægget.
Aktiv Århus pulje 10-12 mio.
Hans Schiøtt er på valg til arbejdsgruppen for fællesråd i Århus kommune, og indstillet på genvalg,
hvis han vælges til en ny 2 års periode i fællesrådet. Hans Schiøtt er villig til genvalg til fællesrådet.
På fællesmødet den 3. marts deltager følgende: John Mikkelsen, Chris, Jakob, Per og Hans.
Formanden sørger for tilmelding.
Opslag til informationstavlen er på vej fra Jakob.
4. Infrastrukturudvalg
Banedanmark har kvitteret for modtaget indsigelse om problemet for gående ved
baneoverskæringen ved Sønderskovvej.
Referat fra prioriteringsmøde hos kommunen 20. januar foreligger.
Letbanen er i høring. Det er meget vigtigt at fællesrådet er opmærksom på trafikbetjeningen af
Lystrup, og lader stemmen høre ved borgermødet i Lisbjerg den 4. marts og i Rådhushallen den 9.
marts. Infrastrukturudvalget sørger for at vi bliver repræsenteret og har tænkt tanker inden. 4 & 9
marts.

Kopi af henvendelse fra fællesrådene i Skødstrup, Egå, Lystrup, Vejlby til DSB om midlertidig
køreplan ved broarbejde på Grenåvej rundsendes til FU.
5. Kulturudvalg
Intet siden sidst.
6. Byudviklingsudvalg. Ib Ulstrup rykker for svar om kampestensbygningen.
Henvendelse fra Ib Ulstrup om tilladelse til nedrivning af den fredede kampestenslade er
tilsyneladende ikke besvaret endnu.
Tækker Group meddeler at projektudviklingen af Lille Elstedvej 101 er stadig i gang.
Udvalget tager kommunen med på vandring langs Ellebækken til foråret, for at fremskynde
projektet.
Æbleplantagens rørlagte vandløb er af kommunen planlagt fritlagt. Ingen indvendinger.
7. Liv i Lystrup. Bevægelsesparken er godkendt af kommunen! Statusnotat om Liv i Lystrup er klar
til udsendelse
10. februar blev det offentliggjort i Lokalavisen, at bevægelsesparken er endelig vedtaget af
kommunen. Der er dog indsigelsesfrist til 10. marts, hvorfor den store jubel må vente indtil da.
Der husstandsomdeles orienteringsskrivelse i samarbejde med LIF og Erhverv Lystrup.
Derfor indrykkes der ikke avisannoncering i februar/marts
8. Økonomi, bankforbindelse.
Ingen bemærkninger til økonomirapporten.
Tilbud på bankskifte fra AL-bank blev gennemgået. Der var enighed i Fu om at søge tilbud fra
lokalt pengeinstitut. Per spørger Nordea Lystrup.
9. Eventuelt
Intet
Således opfattet, og hermed refereret.
Per Hebbelstrup

