LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 172 den 15. februar 2012
Deltagere: Hans Schiøtt, Per Hebbelstrup , Tage Petersen, Karsten Hansen, Flemming Larsen, John
Mikkelsen og Arne Pedersen.
Afbud: Chris Olsen, Poul Erik Pedersen, Jørgen Andersen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 171:
Godkendt
3. Meddelelser:
Der er modtaget indbydelse til Fællesrådsseminar den 5. marts. Vi må gerne repræsenteres med 3-4
deltagere. Der er deadline for kollektiv tilmelding den 29 februar. – Interesserede skal tilmelde sig
hos formanden senest den 28. februar.
Den store Affaldsindsamling i Århus Kommune er i år den 22. april. – Sidste år var det KFUM
Spejderne der stod for og koordinerede indsatsen. Jørgen Andersen var vores kontakt til spejderne.
FU fandt det var en god løsning, og håber JA accepterer, at genvalg finder sted til kontakt-jobbet.
Formanden har uformelt været kontaktet af godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, Skårupgård, om en
eventuel bebyggelse på arealet nord for Ørnstrupvej/vest for Elsted. – Formanden havde udtrykt, at
han ikke på nuværende tidspunkt kunne udtale sig på Fællesrådets vegne. Men opfordrede til at rette
henvendelse til Århus Kommune.
4. Kulturudvalget.:
Fl. L. orienterede kort om status på arbejdet med portalen og brochuren. Processen forløber efter
planen. Der foregår p.t. en række testopgaver m.v. -Brochuren forventes husstandsomdelt.
Der planlægges efter en deadline inden sommerferien.
Kulturrådmanden og Lystrup Bibliotek inviterer til et ”Mød din rådmand” arrrangement den 27.
februar kl. 16.30 – 18.00. Man opfordres til at deltage.
5.Byudviklingsudvalget:
Byudviklingsudvalget er i store træk tilfreds med planen om vedr. ”Nye.
Det skønnes, at der er taget en række hensyn som vi også vægter højt. Der er dog bedt om foretræde
for Teknisk Udvalg, for at kommentere enkelte dele i planen. –Herunder bynavnet ”Nye.”
6. Infrastrukturudvalget:
Fællesrådets synspunkter til debatoplægget ”Trafik i Århus 2030”, som formuleret i henvendelse af
27/1 er indsendt og kvittering herfor er modtaget.
7. Økonomi:
Ca. 50 % af kontingentindbetalingerne er indgået. – Ellers ingen kommentarer.
8. Liv i Lystrup
Intet nyt.
9. Evt.
På næste FU-møde den 21. marts skal repræsentantskabsmødet den 23. maj tilrettelægges.
Ref. Arne P.

