LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 161 den 27. oktober 2010
Deltagere:Hans Schiøtt, Poul E. Pedersen , Jørgen Andersen, Chris Olsen, Karsten Hansen, Jakob Logan
Nørgaard og Per Hebbelstrup.
Afbud fra: Tage Petersen, John Mikkelsen og Arne Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 160:
Godkendt med den tilføjelse, at mødet den 5. oktober var mellem fællesrådene og Teknik og Miljø, og at
mødet den 6. oktober var mellem fællesrådene og trafik og veje.
3. Meddelelser:
- Indkaldelse til søgning af tilskud for 2011 er modtaget fra kommunen. Per skriver ansøgningen
- Forslag til planstrateg 2011 gennemgåes af byudviklingsudvalget
-Cykelhandlingsplanen gennemgåes af infrastrukturudvalg
4. Infrastrukturudvalget:
- I møde den 5. oktober deltog Tage Petersen. Kort referat er rundsendt til FU af Tage, og kommunens
referat er rundsendt af Hans Schiøtt.
- I møde den 6. oktober deltog Poul Erik. Aktivitetsplaner blev gennemgået. Rundkørsel ved
Sønderskovvej/Indelukket, buslomme på Sønderskovvej, indsnævring af kørebane på Elsted by vej samt
højresvingsbane fra Lystrup Centervej til Sønderskovvej blev videregivet som vore ønsker. Indstillingen til
byrådet skal foreligge i januar, med plan om at byrådet træffer beslutning om anlægsarbejderne på mødet
d. 11. marts 2011. Rundkørslen er det af vore ønsker som står højest på kommunens prioriteringslisten til
gennemførelse i 2011, med mulighed for at den skubbes til 2012.
På mødet blev den fremtidige busdrift også berørt. Der er fortsat usikkerhed om linieføringen i Lystrup, hvor
der ikke endnu er truffet beslutning om nedlæggelse af linieføringen som den gamle 9-vest linie.
Letbanen er drøftet på seneste udvalgsmøde, hvor forslag til alternativ linieføring gennem lystrup blev
drøftet. Efter drøftelse i FU blev det besluttet at vores ønske til linieføring skal være et trache som rammer
Lystrup nordligere end nu planlagt, nemlig fra ny Elev, gennem bebyggelse vest for Lille Elstedvej, krydser
Lille Elstedvej, går ad Bystævnet og Lystrup Centervej til Sønderskovvej, op ad Sønderskovvej, ud ad
Indelukket og med tilkobling på Grenåbanen før Hjortshøj. Efter ny detailbehandling i udvalget koordinerer
Hans Schiøtt ny henvendelse til veje og trafik med Poul Erik. Henvendelsen rundsendes i FU før afsendelse
til kommunen. Der blev luftet overvejelser om at sikre mest mulig pressedækning, dels for den interne
profilering af fællesrådet, og dels for at lægge størst muligt politisk pres.
5. Kulturudvalg:
-Der har været arrangement med kåring af Årets borger i 8520 med deltagelse af 35-40 mennesker. Erling
Korreborg gav i takketalen udtryk for stor glæde over påskønnelsen.
- Der er drøftelser i udvalget om hvorvidt velkomstbogen skal være endnu et tryk til runddeling, eller en
elektronisk udgave – eventuelt en kombination.
- Der er drøftelser om Kulturby 2017

6. Byudviklingsudvalg:
- Orientering om forløbet med det grønne areal på Lille Elstedvej/Tækker. Hans Schiøtt forsøger at overtale
Birgit Donslund til at bistå udvalget i det videre arbejde i denne sag.
- Der arbejdes stadig videre på mulig sti langs Ellebækken. Udvalget har været på vandring i området.
7. Liv i Lystrup:
- Drøftelse af Lystrup portalen. Jakob har måske kontakt til endnu nogle lokale IT-udviklere som har
interesse i at løfte opgaven. Henvendelse rettes til Torben Märcher.
- Der har været kontakt til potentielle investorer, uden at nogen endnu har givet tilsagn. Styregruppen
undersøger om Poul B Schou kan overtales til at deltage i styregruppen.
8. Økonomi:
Intet væsentligt nyt om økonomien.
Kassereren arbejder stadig på notat omrykkerprocedurer for grundejerforeninger. Der er opnået tilsagn fra
Advokat Niels Arvad Munch, advokaterne i Mørksgade om at være forfatter på den juridiske del.
9. Eventuelt:
- Fabriksgrunden ved motorvejsrundkørslen overtages måske af Rema 1000. Vi afventer en forventeligt
henvendelse, fordi der er kan være konflikt mellem kommuneplanen og Rema 1000s ønske om anvendelse.
- I kommunens referat fra drøftelser med fællesrådene om ”grønne projekter 2010-2011 med fællesrådene”
fremgår at vores fællesråd ønsker bro over Egå-en ved golfbanen. Det må være en referatfejl, hvor det
involverede fællesråd må være Lisbjerg-Terp.
- Snerydning på Elsted Skolevej var sidste vinter ikke tilstrækkelig. Henvendelse om dette bør i første
omgang komme fra Elsted Skole og skolebestyrelsen eller Elsted Landsbylaug. Fællesrådet vil bakke op, hvis
der kommer ønske om dette fra medlemsforeningerne.
Næste møde er den 17. november kl. 1800 – sidste møde før jul, og med fælles spisning.
Således opfattet, og hermed refereret
Elev, den 28. oktober 2010
Per Hebbelstrup

