Referat af Fu - møde nr. 193. (Konstituerende møde), onsdag den 18. juni 2014kl. 19.00 i beboerhuset,
Kreativt Værksted.
Til stede: John B. R. Mikkelsen, Karsten Hansen, Steffen Sønderskov, Hans Schiøtt, Birgit Donslund,
Flemming Larsen, Casper Johnsen, Chris Olsen, Per Hebbelstrup.
Afbud: Jørgen Andersen, Søren Sørensen.
Dagsorden og referat:
0.

Orientering ved projektleder Anne Laustsen, Aarhus vand, om justeringer i klimatilpasningsplanen
for Lystrup (tillæg til spildevandsplanen). Infrastrukturudvalget er inviteret til at deltage i
orienteringen.

1.

Anne Lausten og Morten Ø. Nielsen, Aarhus Vand samt Lars Clausen, Aarhus Kommune gennemgik
de detaillerede planer for de i alt 11 projekter, der skal sikre en klimatilpasning i Lystrup. I forhold til
det fremlagte på beboermødet i efteråret 2013 er der ændring vedr. Hedeskovarealet, hvor planen
med en permanent regnvandssø er ændret til en række overløbslavninge, ved Lystrup Centervej
anlægges en permanent regnvandssø, hvilket også er tilfældet ved Hovmarken. Formentlig bevares
birketræerne på Hovmarken i hvert fald den ene række træer. Arbejderne gennemføres i 2014 og
2015. I forbindelse med de enkelte arbejder vil der blive opsat informationstavler og projekterne
kan følges på hjemmesiden for Aarhus Vand.
Godkendelse af dagsorden

2.

Dagsorden godkendt.
Godkendelse af referat fra møde nr. 192 (tidligere udsendt)

3.

Referatet godkendt.
Meddelelser
Arbejdet med etablering af flere parkeringspladser ved Lystrup Station er gennemført.
Aarhus Kommune indbyder til et intro-møde om et netværksprojekt om netværksdrevet
Planlægning af vedvarende energianlæg. Mødet finder sted den 30. juni eller 1. juli 2014.
Miljøstyrelsen har meddelt at puljen til støtte til lokalt forankrede formidlingsaktiviteter, der kan
understøtte den grønne omstilling er åben for ansøgninger med frist den 25. august 2014.
Fremover vil FU være opmærksom på om sådanne generelle meddelelser og indbydelser bør
meldes ud til medlemsforeningerne.

4.

Valg af næstformand i forretningsudvalget

5.

Hans Schiøtt blev valgt som næstformand for perioden frem til november 2014.
Valg af sekretær for forretningsudvalget

6.

Søren Sørensen blev valgt.
Mødeplan 2014 – 2015. Det foreslås, at møderne som hidtil placeres på den tredje onsdag i hver
måned, hver gang kl. 19.00. Der holdes ikke møde i juli måned.
Jørgen og Flemming kan ikke deltage den 20. august, kan mødet evt. holdes den 13. august?
Fremover holdes ordinære møder den tredje onsdag i måneden kl. 19.30, næsten møde dog den

7.

8.

13. august kl. 19.30.
Bemærkninger til det fælles høringssvar på BU området med skolebestyrelserne samt Ung i Aarhus
bestyrelsen. (Høringssvaret samt høringssvar fra Æblevænget er tidligere udsendt)
Fællesrådet har på baggrund af rækken af drøftelser i FU tilsluttet sig høringssvaret, og har blandt
andet lagt vægt på at en fællesudtalelse vil give den bedste sikring af, at der tages de fornødne
hensyn til beboerne i Æblevænget. Cris Olsen og Per Hebbelstrup beklagede at en række nuancer
og synspunkter om sagen i FU herved ikke er kommet til udtryk i udtalelsen.
Planlægning af aktiviteter i 2014/2015. Der henvises til vedhæftede (første udkast til) bilag. Det
foreslås, at jeg løbende opdaterer bilaget og sætter det på dagsordenen ved de kommende møder i
Fu.
Borgermøde om letbane og busdrift søges planlagt til februar/marts 2015.
Fortegnelsen tilføjes:
Trafikforholdene på Sønderskovvej, Infrastrukturudvalget.
Reaktion på den voksende skov af reklameskilte langs Sønderskovvej og Lystrupvej.

9.

Rapport fra Kulturudvalget (herunder udvalgets sammensætning)

10.

Kulturudvalget vil rette henvendelse til Aarhus Kommune og anbefale, at biblioteket får mulighed
for at få mere plads.
Projektet med en frivillighedsbørs er under udvikling. Jan Sørensen fra Kulturudvalget har påtaget
sig rollen som tovholder.
Udvalget vil fremlægge indstilling til Årets Borger på Fu mødet den 13. august.
Udvalgets sammensætning fremgår af 8520.dk.
Rapport fra Infrastrukturudvalget (herunder udvalgets sammensætning)

11.

Steffen henviste til Poul Eriks beretning på repræsentantskabsmødet.
Trafikforholdene i området, herunder busdriften er konstant på dagsordenen i udvalget. Specielt vil
udvalget (på ny) drøfte mulighederne for at forbedre krydset Lystrup Centervej – Sønderskovvej.
Udvalget afgiver høringssvar vedr. tillæg til spildevandsplanen.
Udvalgets sammensætning fremgår af 8520.dk.
Rapport fra Byudviklingsudvalget (herunder udvalgets sammensætning)

12.

Der har været afholdt møde med Tækker om Nye. Fra udvalget deltog Hans Schiøtt, Birgit Donslund
og Flemming Larsen. Vi bør være ekstra opmærksomme på den infrastruktur, der nu og i fremtiden
binder Elev sammen med Lystrup-Elsted. Tækker lovede at deltage i et borgermøde i
oktober/november, hvor de mere præcise planer for udbygningen af Nye kan lægges frem.
FU anmoder om aktindsigt i sagen vedr. ændring af postnummeret for byudviklingsområdet.
Udvalget har afholdt et møde med byggefirmaet Calum. Calum kan være interesseret i at bygge et
center i Lystrup. Umiddelbart er arealet syd for Centervejen (hvor idrætshallerne er placeret) det
mest egnede sted. Udvalget afventer et evt. udspil fra Calum.
Udvalgets sammensætning fremgår af 8520.dk.
Økonomi

13.

Økonomirapport taget til efterretning.
Eventuelt
FU vil rette henvendelse til DSB vedr. den midlertidige lukning af Hovmarken Station

FU vil tage initiativer, der kan medvirke til at reducere antallet af reklameskilte langs Sønderskovvej
og Lystrupvej.

