Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 207 den 18. november 2015 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.
Fraværende: Sven Aage Christensen
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Godkendelse af dagsorden, ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat fra møde nr. 206, ingen bemærkninger.
Meddelelser, herunder bl.a.:
Høring om forundersøgelse vedr. lokalplan for Asmusgårdsområdet. Høringssvar er afsendt.
Møde med Børn og Unge den 18. november 2015 kl. 14.00 – 16.00. Børnetallet falder mere end
forventet i Elsted-Lystrup området og stiger markant i Elev området. En evt. ny skole i Nye/Elev er
ved at komme på den politiske dagsorden. Fra næste møde vil man forsøge at afholde møderne
med Børn og Unge i en bredere kreds f.eks. incl. skole- og institutionsbestyrelser.
Fællesrådets seminar med politikere og embedsmænd den 3. marts 2016. Foreløbigt blev følgende
emner nævnt: Fællesrådenes rolle også i lyset af medborgerpolitikken, kommuneplan 2017,
trafikstruktur i kommunen. Yderligere emner findes på møderne i januar 2016.
Forberedelse af det lokale arbejde med kommuneplan 2017.
Borgermødet den 12. november 2015. Ca. 90 deltagere. Enighed om at mødet have et godt forløb,
god tilfredshed med de to indledere. Fokuseret debat.
Møde i debatforum den 3. november 2015, næste møde den 9. december 2015. Spændende debat
(og et hyggeligt møde).
Strategi for kommuneplan godkendt af byrådet, er endnu ikke sendt i offentlig høring.
Det videre arbejde: Fu havde nogle indledende meningstilkendegivelser om prioriteringen af
Fællesrådets synspunkter vedr. kommuneplanen. Byudviklingsudvalget og debatforum indleder
tilsvarende debat på de kommende møder. Forretningsudvalget tager endelig stilling på mødet den
20. januar 2016.
Lufthavnsspørgsmålet
(Indstilling tidligere udsendt, men vedhæftet)
Enighed om at afslutte debatten p.t. med en henvisning til at Fællesrådet ikke kan udtale sig om
hensigtsmæssigheden af at flytte lufthaven, og at det først giver mening at drøfte de miljømæssige
spørgsmål når (og hvis), der er udarbejdet en VVM undersøgelse af konsekvenserne af en evt.
flytning af lufthaven. Se videre under Kommunikation.
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016
De punkter, der er nævnt med de stående udvalg som ansvarlige gennemgås konkret under
udvalgenes rapporter. Dokumenteret revideres grundlæggende pr. årsskiftet.
Rapport fra Kulturudvalget
Kunstprojektet på festpladsen (i kommuneplanen benævnt; forsamlingspladsen)og den tilhørende
idekonkurrence skal afsluttes. Spørgsmålet om pladsens anvendelse skal med udgangspunkt i
forløbet og de indkomne ideer tages op med Aarhus kommune.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Møde med Midttrafik om den fremtidige busbetjening i Lystrupområdet.
Det fremgår af referatet fra mødet – og af Letbanens hjemmeside, at driftsplanen på et tidspunkt er
ændret i forhold til, hvad vi f.eks. fik oplyst på borgermødet. Konsekvensen er, at der kun vil være
afgang hver halve time fra Lystrup. Med treminutters mellemrum (hver halve time) vil der være
afgang til Aarhus henholdsvis via Skejby og via Risskov. Hermed er Letbanen ikke blevet mere
attraktiv for borgere i Lystrup Øst end den nuværende nærbane og Lystrup Vest, Elsted og Elev vil få
en forringelse af transporten til centrum. Der vil ganske vist være kvarters drift i myldretiden på
strækningen Lystrup Aarhus H via Risskov, men det er der også lidt af i dag. Ændringen kan måske

9.
10.
11.

12.

have betydning for kommuneplandebatten. Infrastrukturudvalget reagerer i forhold til Midttrafik og
Letbanen.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Byudviklingsudvalget vil indlede en prioriteringsdiskussion på næste møde.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Eventuelt
Næste møde den 6. januar 2016 kl. 17.30 i Underhuset. Mødet indledes med sædvanlig dagsorden
og fortsætter i en julefrokostinspireret nytårskur.
Ordinært møde afholdes i Underhuset den 20. januar 2016 kl. 19.30.
Mødet den 16. december 2015 er aflyst.
Kommunikation
Følgende optages i ”Aktuelt fra Fællesrådet”
Planerne om en flytning af lufthavnen til Thomasminde
Fællesrådets forretningsudvalg er blevet opfordret til at diskutere planerne om en flytning af
lufthavnen fra Tirstrup til et andet sted tættere på Aarhus. Forretningsudvalget er enigt om, at der
er en række spørgsmål i debatten, som Fællesrådet ikke har adkomst til at udtale sig om på vegne
medlemmerne. Det gælder for eksempel en række kontroversielle politiske og
samfundsøkonomiske spørgsmål om behovet for en tættere placering af lufthaven til Aarhus, de
overordnede økonomiske og generelle miljømæssige overvejelser.
Hvis en eventuel fremtidig placering derimod har trafikal eller miljømæssig påvirkning af
lokalområdet eller har indflydelse f.eks. på den fremtidige byudvikling i lokalområdet, finder vi det
helt naturligt at behandle disse spørgsmål. Såfremt, det skulle blive besluttet at flytte lufthaven til
Thomasminde, skal der udarbejdes en omfattende VVM undersøgelse af konsekvenserne. Først når
en sådan redegørelse er udarbejdet giver det mening konkret at drøfte påvirkningerne og de deraf
følgende konsekvenser.

Hilsen Flemming

