LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 167 den 17. august 2011
Deltagere: Hans Schiøtt, Jørgen Andersen, Per Hebbelstrup, John Mikkelsen, Chris Olsen og Arne
Pedersen.
Afbud fra: Poul Erik Pedersen, Tage Petersen, Karsten Hansen, Pia Hein og Flemming Larsen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 166:
Godkendt
3. Opfølgning fra repræsentantskabsmødet og konstituering:
Et ønske fra repræsentantskabsmødet om at formandens skriftlige beretning udsendes til medlemsorganisationerne inden repræsentantskabsmødet vil forsøges opfyldt.
FU ændrede ikke på konstitueringen m.h.t. næstformand og sekretær
4. Meddelelser:
Det årlige ”oktobermøde” hos kommunen er berammet til den 4. oktober.
Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2009 er vedtaget i byrådet. Tillægget omhandler linieføringen af den
kommende letbane. – Formanden hæftede sig bl. a. ved en pasus om ” At muligheden for en stiunderføring ved banens krydsning af Ellebækken undersøges i forbindelse med detaljering af
projektet.”
”Forslag til planstrategi 2011” er modtaget sammen med debatoplæg.
De ønskede vejlednings- og påbudsskilte er nu opsat i Sønderskoven.
Der er modtaget brev fra Natur og Miljø Forvaltningen om ønske om idéer og ønsker om stiforløb.
Byplanudvalget vil i den forbindelse forsøge at involvere relevante grundejerforeninger.
Jan Borum fra Boligselskabet Århus Omegn, har rettet henvendelse til formanden i anledning af en
observation af, at 44 % af lejerne tilhører gruppen på over overførselsindkomst. (Kommunens
gennemsnit er 17 %)
Henvendelsen retter spørgsmålet om der er evt. følgeproblematikker man skal være opmærksom på.
Formanden går i dialog med Jan borum på et møde den 22. aug.
Der med udgangspunkt i samme observation arrangeret møde med socialrådmanden den 24. okt., og
børn og unge-rådmanden den 17. nov.
5. Kulturudvalget:
Hjemmeside-projektet i samarbejde med Lokalavisen er opgivet. De præmisser og frihedsgrader vi
kunne tilbydes, opfyldte ikke vore ønsker.
Man er derfor vendt tilbage til den oprindelige plan om egen portal. Chris Olsen er nu tilknyttet
gruppen. – Folder oplægget er uændret.
Blandt 4 nominerede forslag har udvalget besluttet, at Årets Lokalitet 2011 bliver ”Æbleparken.”
Af motiveringen fremgår bl.a. ”at man for relativt få midler har formået at skabe en rekreativ perle
ved at frilægge den tidligere rørføring og lade det nye åbne vandløb sno sig gennem parken.”
Der planlægges en dato for markering af kåringen.
6. Byudviklingsudvalget:
Intet nyt om Lille Elstedvej 101

Der er lokalplanforslag til behandling for området mellem Lyshøjen og Sønderskovvej. – Forslaget
indeholder bl. a. en dagligvarebutik.
7. Infrastrukturudvalg:
Intet nyt
8. Økonomi og medlemmer:
FU havde modtaget økonomirapport, som ikke gav genstand til debat. - Der er økonomisk råderum
til at iværksætte kulturudvalgets hjemmesideprojekt.
Der er 79 medlemmer.
9. Liv i Lystrup:
Formanden er i dialog med advokat Ib Ulstrup vedr. kontakten til ejerkredsen i handelscentret.
10. Eventuelt:
Planlagte mødedatoer: 14/9 2011 – 26/10 2011 – 16/11 2011 – 18/1 2012. Alle datoer kl. 19.00

Ref. Arne P.

