Referat af Fu - møde nr. 199 den 18. februar 2015 kl. 19.30 i Beboerhuset, Kreativt værksted.
Til stede: John B. R. Mikkelsen, Karsten Hansen, Birgit Donslund, Flemming Larsen, Chris Olsen, Søren
Sørensen, Hans Schjøtt, Jørgen Andersen, Steffen Sønderskov, Per Hebbelstrup.
Afbud: Casper Johnsen
Referat og dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden – godkendt
Godkendelse af referat fra møde nr. 198 (tidligere udsendt, men vedhæftet) - godkendt
Meddelelser
a. Mødet med Arne Pedersen om evt. justering af fællesområdegrænserne. Der var ikke
enighed på mødet om at ændre grænserne for fællesrådene. Der vil muligvis komme en
henvendelse til kommunen fra Trige Fællesråd pga. Terp Borgerforening, som ligger på
tværs af nuværende grænser. FU gør ikke yderligere.
b. Deltagelse i seminar om kommuneplan strategi den 2. marts 2015. Birgit og Flemming
deltager.
c. Planen for og deltagelse i fællesrådsseminar den 3. marts 2015. Jørgen, Flemming, John,
Hans og Karsten deltager.
4.
Skal fællesrådet kommunikere via facebook. Peter Marker er inviteret til dette punkt på
dagsordenen. Peter Marker stiller sig til rådighed som redaktør af en FB-side som oprettes i
Fællesrådets navn. Vi ser herefter an, om det fungerer efter hensigten. Søren og Cris er
kontaktpersoner til Peter Marker.
5.
Plan for annoncering og afvikling af borgermøde om letbanen den 17. marts 2015. Der skal laves en
tekst til fællesrådets medlemmer, en større tekst til annoncer i Lokalavisen (to gange) og der skal
laves en plakat i A3.
6.
Snerydning af stien nord for Kirsebærhaven, Solbærhaven og Haslehaven. Steffen arbejder videre
med problematikken i Infrastrukturudvalget.
7.
Planlægning af aktiviteter i 2014/2015 (Der henvises til bilag).
8.
Rapport fra Kulturudvalget
a. Rethink: Intet nyt.
b. Liv i Lystrup: intet nyt.
c. Frivillighedsbørs: der er skrevet til alle foreninger for tilsagn om opbakning.
9.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
a. Skilteskoven på Sønderskovvej: Der er sendt redegørelse til Teknik & Miljø – Søren Merell.
Det er ikke en klage, men en forespørgsel om, hvad kommunen mener om situationen.
b. Ørnstupvej. Der ønskes en hastighedsbegrænsning – udvalget arbejder videre.
10.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
a. Ellebækken: Der er svære juridiske problemstillinger ved etablering af stien. Kommunen
skal i givet fald overtage en del af arealet og det undersøges nu, hvad der er muligt. Der
kommer en udredning fra kommunen.
11.
Økonomi : Oversigt udsendes af Per – den er taget til efterretning af FU.
12.
Eventuelt: Næste møde er 18. marts kl. 19.30 i kreativt værksted, hvis der ikke er nyt inden mødet
vil det blive aflyst.
13.
Kommunikation
Der udsendes nyhedsbrev som handler om borgermødet.
Flemming tager kontakt til Lokalavisen vedrørende historie om skilteskoven.
Således forstået/ Søren Sørensen, 19. februar 2015

