Referat af Fu - møde nr. 203 onsdag den 17. juni 2015 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset, med følgende
Dagsorden:
Fraværende: Hans, John, Birgit, Jørgen, Chris og Søren
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Velkomst til Sven Aage Christensen
Sven Aage har mail adressen: svenaachr@sol.dk
Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
Godkendelse af referat fra møde nr. 202 (udsendes af Søren).
Ingen bemærkninger
Meddelelser
Bl.a.:
Den foreløbige plan for arbejdet med Kommuneplan 2017:
Det væsentligste tekniske problem er omfanget af arealer, der skal overgå fra landzone til byzone
og de holdbare, miljømæssige, infrastrukturmæssige osv. og argumenter herfor. Fleksibilitet i
forhold til gældende planbestemmelser med henblik på omdannelse og fortætning m.v. EU Agenda
2050, der sætter grænser for byernes udvidelser.
Fællesrådenes andel af kommuneplanen er ikke fastlagt, men antageligvis en mindre tekst (2 sider)
efter en skabelon, der udarbejdes af kommunen og diskuteres på seminar med fællesrådene i
august 2015. Vægten i de lokale bidrag ligger på visioner (2050) for området og overordnede
betragtninger for forhold der hæmmer/kan fremme visionens realisering.
Konstituering af udvalget:
Valg af næstformand og sekretær
Genvalg af Steffen og Søren
Evaluering af repræsentantskabsmødet den 20. maj 2015 kl. 19.30, herunder overvejelser i
forbindelse med det begrænsede fremmøde.
Bør ikke give anledning til panik. I forbindelse med at vi lægger årsmødeplanen (i
november/december) kan vi fastlægge repræsentantskabsmøde tidspunktet. Tidspunktet kan evt.
konfereres med andre i byen, specielt LIF. Mødetidspunkt hurtigt ud til medlemmerne evt. med en
anmodning om ideer til drøftelsespunkter/indlæg på repræsentantskabsmødet.
Mht. om beretningerne skal sendes ud før eller efter mødet er der forskellige hensyn. Udsendelse
inden kan måske bidrage til lidt mere summariske beretninger på selve mødet med dissiderede
oplæg til debat.
Forberedelse af det lokale arbejde med kommuneplan 2017
Indstilling fra den arbejdsgruppe bestående af Birgit, Steffen, Jørgen og Flemming, der blev nedsat
på møde 202 til at komme med forslag til organisering og arbejdsplan.
Tidsperspektivet for kommuneplanen rettes frem til 2050. Det indledende strategidokument bliver
på maks. 24 sider (med kant). Det fremsendes i intern høring i tre uger i magistraterne i slutningen
af august 2015. I samme periode vil repræsentanter for fællesrådene blive indbudt til seminar om
strategien.
Herefter fremlægges forslag i byrådet, således at strategien kan sendes i offentlig høring,
antageligvis december 2015 og endeligt kan vedtages i januar/februar 2016.
De fire fokusområder for strategien:
Aarhus en vækstdynamo for landsdelen, gearet til storby (herunder fortætning), med bykvalitet og
liveability(herunder nytænkning af forstæderne)og en by for alle.
Arbejdet med kommuneplan 2017 bliver som tidligere fremhævet en vigtig opgave for Fællesrådet.
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Arbejdet med udviklingsplanerne for byen foreslås af Birgit, Jørgen, Steffen og Flemming
organiseret på følgende måde:
Byudviklingsudvalget: Visioner og overordnede planer.
Infrastrukturudvalget: Vejstruktur, offentlig transport.
Kulturudvalget: ”Liv i Lystrup” - samarbejdet LIF/ ErhvervLystrup/Fællesrådet, specifikt Bymidte
mv. Koordinering: Udvalgsformænd/sekretær pt. Flemming Larsen, Birgit Donslund, Steffen
Sønderskov og Jørgen Andersen.
Som led i arbejdet foreslås arrangeret en temadag for interesserede borgere med oplæg og
workshops. Tema: ” Visioner for byudviklingen i forstaden Lystup-Elsted-Elev”. Tidspunkt: En lørdag
i november. Sigte: Grundlag for udarbejdelse af et egentligt ”Visionspapir”. Organisering:
Ovennævnte ”fire-bande”.”
Fu tilsluttede sig forslaget i det Fu forventer løbende at have mulighed for at drøfte arbejdet.
Synspunkter på forslaget til etablering af lufthavn tættere på Aarhus.
Indtil videre behøver Fællesrådet ikke at have en mening, men situationen kan opstå, f.eks i
forbindelse med kampagner eller høringer. Ingen er interesseret i en lufthavn i sin baghave, men i
det store perspektiv bliver støjproblemerne og miljøbelastningen ikke mindre af, at flyene starter
og lander langt væk fra Lystrup. En evt. ny lufthavn må ses i sammenhæng med andre alternative
infrastruktur investeringer som f.eks. Kattegatforbindelse, forbindelse til Tirstrup og/eller Billund
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag). Herunder eventuelle
forslag til nye initiativer i Fællesrådet.
Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.:
Liv i Lystrup
Specielt vedrørende evt. byfest må det erkende, at der ikke er meget skred i arbejdet, men planen
er ikke opgivet.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Bl.a.:
Ingen møder siden sidst.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Der har været møde om tilrettelæggelsen af arbejdet med kommuneplanen, hvor ovennævnte
forslag blev godkendt.
Birgit har fået en opdatering om Ellebækstien fra Teknik og Miljø.Forvaltningen arbejder fortsat på
at finde løsninger mht overgangen over Elstedvej og passagen gennem private områder. Der er
også hensyn til beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven. Der er sat flere
undersøgelser i gang. Resultat vil først foreligge i efteråret 2015.
Økonomi
Oversigt udsendes af Per.
Eventuelt
Næste møde (ordinært). Mødet foreslås til den 19. august 2015 kl. 19.30 i Underhuset, evt. først
den 16. september 2015.
Begge dage reserveres. Om mødet i august bør afholdes afhænger blandt andet af om der kommer
materiale fra kommunen om kommuneplan 2017.
Kommunikation
Kort notat om kommuneplan 2017 og forberedelserne af arbejdet
Enighed om at der ikke skal udsendes aktuelt på baggrund af mødet.

Hilsen Flemming

