Referat af Fu - møde nr. 194 onsdag den 13. august 2014 kl. 19.30 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, Jørgen Andersen
Afbud: Søren Sørensen.
Dagsorden og referat:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat fra møde nr. 193 (tidligere udsendt)
Referatet godkendt.
Meddelelser
Om kommende artikel i JP Århus om plasticfabrikken, som forventet af Fu ser det ud til at lokalplan
for området meget snart er klar til behandling.
Om forløbet af aktindsigten i postnummer sagen, afklaring afventer svar fra Post Danmark.
Evt. svar fra DSB i spørgsmålet om midlertidig lukning af Hovmarken Station. Begrundelsen er
køreplanjusteringer af hensyn til korrespondance med busser ifb. med sporarbejderne.
Netværk om sol og vind i Aarhus (fil vedhæftet). Infrastrukturudvalget overvejer en evt.
repræsentant.
Tidsplan for klimatilpasning, tidligere udsendt og gengivet på 8520.dk.
Fællesrådenes forsikringsbehov, der lægges ikke op til ændring af den nuværende kommunale
fælles ansvarsforsikring af fællesrådene.
Møde den 24.9 2014 med Børn og Unge, Flemming deltager, desuden er/vil Søren og Jan blive
opfordret.
Planlægning af borgermøde med Tækker den 3. november kl. 19.30. Hvor skal vi placere
arrangementet, hvordan skal vi informere, hvad skal vi have planlagt inden mødet?
Et udvalg bestående af Birgit, Hans og Flemming udarbejder til næste Fu et oplæg om mødets
indhold og afvikling.
Oplæg til interne gaveregler m.v., indledende drøftelse. Der henvises til vedhæftede oplæg.
Oplægget vedtaget med følgende ændringer: Suppleanter i Fu, der ønsker at deltage i Fus løbende
arbejde omfattes af den årlige udgiftsdækning på 500.kr. Udgifter til traktement ved møder i
Beboerhuset dækkes efter regning. (Formanden for de respektive udvalg kan i øvrigt i særlige
tilfælde beslutte dækning efter regning af udgifter.
Planlægning af aktiviteter i 2014/2015. Der henvises til vedhæftede bilag.
Oversigten tilføjes et punkt om en drøftelse af fællesrådets og udvalgeness kommunikation via
facebook.
Rapport fra Kulturudvalget
Indstilling om Årets Borger. Udvalgets indstilling om at udpege Arne Pedersen til Årets Borger
godkendt. Jørgen tilrettelægger det videreforløb.
Møde om Rethink kunst i Lystrup den 14.8 kl. 15-17 (fil vedhæftet). Jørgen og Flemming deltager i
opstartsmødet den 14.9 i Kulturforvaltningen.
Henvendelse om muligheden for udvidelse af Bibliotekets areal, fællesrådet har over for
kommunen beklaget, at man ikke benyttede muligheden for at øge Bibliotekets (og Borger Services)
areal, da der var mulighed for det.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Fornyet oversvømmelse af Lystrupvej
Veje – asfalt- nybelægning på områdets veje

9.

10.
11.

Høring am tillæg til spildevandsplan
Containerkørsel på Lystrupvej, Petersmindevej og Høvej. Udvalget har rettet henvendelse til
myndigheden, der har lovet at henstille til at kørslen foregår ad motorvejen og Randersvej.
Initiativ vedr. ”skilteskoven”, Udvalget har rettet henvendelse til kommunen og bedt om dialog om
problemstillingen.
Møde den 9. oktober 2014 kl. 15 – 17 om anlægsprogram for trafikal infrastruktur
Udvalget vil på næste møde tage på ”skovtur” rundt til de forskellige lokaliteter, der behandles i
udvalget.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Evt. nyt om ”Liv i Lystrup”, der foreligger ikke svar fra Calum.
Konstituering af udvalget forsøges gennemført på udvalgets møde den 18.9.
Økonomi, oversigt udsendes af Per.
Ingen bemærkninger
Eventuelt.
Næste møde onsdag den 17. september kl. 19.30 i Beboerhuset, Kreativt Værksted.
Hans og Jørgen melder afbud

