LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 163 den 19. januar 2011
Deltagere:Hans Schiøtt, Poul E. Pedersen , Jørgen Andersen, Per Hebbelstrup. Chris Olsen, Tage
Petersen, John Mikkelsen, Karsten Hansen og Arne Pedersen.
Afbud fra: Jakob Logan Nørgaard
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 162:
Godkendt
3. Meddelelser:
Hans Schiøtt og Per Hebbelstrup er i gang med at afvikle Fællesrådets postbox, som ikke benyttes
væsentligt. – Ved et tjek for nylig var der nogle få breve. – (Nogle endda til andre modtagere.)
FU besluttede herefter at Fællesrådets adresse fremadrettet er den siddende formands.
4. Infrastrukturudvalget. – Letbaneinitiativ ?:
Poul E. Pedersen havde et oplæg i kladdeform med. – Der pegedes på en linieføring via Elev ”ny
by” – Ny bymidte i Lystrup – Hovmarken –videre mod Hjortshøj.
Oplægget gav anledning til debat om dels linieføring og mulig tidshorisont og dels relationerne til
den nylig vedtagne bustrafikplan.
Det vedtoges, at Hans Schiøtt prøver at bearbejde og udarbejder et udkast til brev til kommunen
Udkastet rundsendes forinden til FU.
5. Kulturudvalget:
Jørgen Andersen har rettet henvendelse til ”Kulturby 2017”-sekretariatet med spørgsmålet om
”Hvad vi kan bidrage med, og hvilke fordele vi i givet fald vil kunne få ud af det.”
Der forsøges stadig på at finde samarbejdspartner til ”Lystrup Portalen”. – De lokale muligheder
man har forsøgt har ikke været realiserbare. – Men FU er enige om, at det er en god idé, og at vi har
økonomien til at sætte processen i gang. (Ramme 50.000 kr.) – FU er også enig med udvalget i, at
den rigtige samarbejdspartner og webmaster er afgørende for succes.
”Velkommen til Lystrup” folderen er under revision. – Forventes snarest udgivet i et let folder
udgave.
6. Byudviklingsudvalget. – Evt. nyt om Lille Elstedvej 101 ?:
Tækker Group har barslet med et forslag om at dele grunden Lille Elstedvej 101.- Således at der
blev en bebygget matrikel på ca. 4000 kvadratmeter bebygegt i 2 etager og en matrikel med rekreativt område. Udvalget har afvist forslaget.- Og FU er enige med udvalget
Udvalget har indvilget i at det rekreative område gerne må være let vedligeholdelsesmæssigt. ( Med
krat, buskads osv.)
7. Liv i Lystrup:
Hans Schiøtte og Torben Märcher har holdt møde med Poul B. Skov for at afdække nye investor
muligheder. – Uden at der kom noget konkret ud af det.
Desuden er der stadig kontakt med Torben Brandi Nielsen. Der arbejdes således stadig i kulissen for
at finde en interesseret investorpartner.
En forhåndsforespørgsel hos kommunen besvares med, at der forventelig må bebygges ca. 10.000
kvadratmeter.

Det kan konstateres, at der stadig er ”samværsproblemer” mellem hundeejere og andre i skoven.
Da Fællesrådet har været aktiv i forbindelse med etablering af legepladsen, har vi en interesse i at
medvirke til en løsning.
Derfor skal vi presse på med at få de aftalte skilte opsat så snart det er muligt, - og så følge
situationen.
8. Økonomi:
Per Hebbelstrup fremlagde regnskab for 2010, som ikke gav anledning til yderligere kommentarer.
Kassereren var tilfreds med forløbet med kontingent indbetalingerne.
9. Eventuelt:
John Mikkelsen spurgte om nogen kendte til nyt vedr. ”HJ Plast-grunden.” – Det var der ikke.
Næste møde flyttes frem til 9. feb. kl. 20.00. – Såfremt det er muligt holdes det i Lystrup Kirke i
forlængelse infrastrukturudvalgets møde.
Og så nåede de fleste hjem til håndboldkampen.
Ref. Arne P.

