Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 204, onsdag den 19. august 2015 kl. 19.30 i beboerhuset,
Underhuset.
Fraværende: John, Søren og Sven Aage
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Godkendelse af referat fra møde nr. 203 (er tidligere udsendt)
Godkendt.
Meddelelser
Tirsdag den 1. september kl. 16.30 orienterer kommunen om den nye boligpolitik og samme dag
fra kl. 19.00 til 20.00 orienteres om udkast til planstrategi for kommuneplan 2017.
Koordinationsudvalget aftaler deltagelse fra Fællesrådet.
Mandag den 21.9 kl. 17.00 på Rådhuset byder kommunen velkommen til de ca. 500 nye flygtninge
gennem de seneste tre år. Fællesrådene opfordres til at deltage.
Teknik og Miljø, Center for byens anvendelse har omstruktureret (igen). Ny sagsbehandler for de
nordlige fællesråd er Anne Vinter. Der afholdes møde den 8.10 om anlægsprogrammet det næste
år. Oplæg herom i uge 39. Infrastrukturudvalget har opgaven.
Børn og Unge holder næste møde fællesrådene i Grenåvej Vest den 29. oktober 2015 kl. 14.00.
Forberedelse af det lokale arbejde med kommuneplan 2017
Koordinationsudvalget mødes den 3.9.2015 kl. 17.00 hos Flemming.
Indstilling om årets lokalitet
Fu godkendte indstilling om idrætsanlægget/fodboldanlægget med klubhus ved Indelukket som
årets lokalitet. Praktikken tager kulturudvalget sig af.
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag).
Bilaget er lettere redigeret og der er foreslået nye initiativer. Der forventes derfor en konkret
gennemgang af bilaget på mødet. De punkter, der er nævnt med de stående udvalg som ansvarlige
gennemgås konkret under udvalgenes rapporter.
Nye punkter på aktivitetsplanen blev godkendt.
Rapport fra Kulturudvalget
Rapport var udsendt inden mødet, og taget til efterretning. Af hensyn til det praktiske vedrørende
arrangementet den 12. september 2015 aftalte man at Fu medlemmer der kan hjælpe mødes på
pladsen den 12.9 kl. 12.00.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Udvalget holder møde den 20.8. Udvalget har taget initiativer vedrørende de forskellige punkter i
aktivitetsplanen, men har endnu ikke hørt fra kommunen.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Udvalget har uforbindende overvejet, hvor det i givet fald vil være praktisk muligt, at gennemføre
en fortætning af boligerne i området:
Generelt mener udvalget, at højhusbyggeri kan være en del af løsningen. Udvalget ser nødigt,
at der gøres indgreb i de grønne områder, men man kan forestille sig grænsejusteringer og
udlæg af erstatningsarel, herunder evt. af dele af Sønderskoven. Konkret mener udvalget, at
der er følgende ”objektive” muligheder:
Området omkring Lystrup Center, området omkring stationen omfattende dele af Bygaden og
dele af Møgelgårdsvej samt dele af Lyshøjen, området ved Hovmarken Station, arealet vest for
den sydlige del af Lystrupvej nord for motorvejen, arealerne nord for Elsted landsby, arealet
umiddelbart øst for Elsted landsby vest for Sønderskovvej, arealet ved Asmusgård, det grønne

10.
11.
12.

bånd vest for Sønderskovvej øst for Elstedhøj og nord for Lystrup Centervej (rabatten) op langs
Sønderskovvej, arealet mellem Elsted Skole og Sønderskovvej. Elev bliver fortættet via
planerne om Nye
Per og Flemming vil på næste Fu møde fremlægge forslag til invitation m.v. for et lokalt
debatforum i forbindelse med kommuneplan drøftelserne.
Økonomi
Oversigt udsendes af Per.
Ingen bemærkninger.
Eventuelt
Næste møde (ordinært møde 205). Mødet foreslås til den 16. september 2015 kl. 19.30.
Afbud: Jørgen og Chris
Kommunikation
Kort notat om kommuneplan 2017 og arrangementet den 12. september.

Hilsen Flemming

