Referat af møde forretningsudvalgsmøde 212, onsdag den 20. marts 2016 kl. 19.30 i Beboerhuset.
Fraværende: Jørgen og John (Søren er udtrådt af forretningsudvalget).
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
Godkendelse af referat fra møde nr. 211 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger
Meddelelser
Henvendelse om bommene ved letbanen, svar afsendes til Grundejerforeningen Elmehaven.
Henvendelse fra Elsted Landsby, noteret
Henvendelse om vedvarende energi og processen med hensyn til etablering og placering. Det
drøftes på hjemmesidens redaktionsmøde den 26.4 om emnet skal tages med på hjemmesiden. De
aktuelle møder er gennemført.
Der afholdes et møde med Teknik og Miljø om formen og indholdet af de løbende møder med
fællesrådene. Steffen og Flemming afklarer deltagelsen.
Der er nu etableret en sti fra Petersmindevej til jernbanebroen vest for Ellebækken.
Henvendelse fra Aarhus kommune om forundersøgelse vedrørende skydebane i Lystrup Enge.
Udkast til svar rundsendes.
Repræsentantskabsmødet den 18. maj 2016.
Indkaldelse
Dirigent er Arne Pedersen – hvem skal være referent?
Beretninger – mundtlige og skriftlige. Jørgen har udarbejdet udkast til beretning fra Kulturudvalget.
Steffen laver for infrastrukturudvalgets og Flemming beretning for forretningsudvalget og
byudviklingsudvalget.
Valg til Forretningsudvalget (en suppleantpost bliver ledig). Per har stemmesedler med.
Traktement, øl og vand – som hidtil, Flemming
Lokale og udstyr. Nøgle hentes af Flemming. Per medtager pc.er og kanon samt diverse kabler.
Mikrofon ikke nødvendig.
Skal vi holde et fælles(socialt)arrangement for fu og de øvrige udvalg.
Der arbejdes på et arrangement for medlemmerne af de forskellige udvalg.
Ide: Der startes f.eks. en lørdag ved frokosttid med et kortvarigt fællesmøde med sandwichs. Emnet
kan være Generelt om Fællesrådet arbejde, ønsker om nye aktiviteter, samspillet mellem udvalgene
m.v.
Herefter et fælles socialt arrangement f.eks. Krolf. Fælles kort afslutning.
Det undersøges i udvalgene om der er interesse for et arrangement efter skitsen.
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag).
Sager vedrørende Fu
Intet nyt
Rapport fra Kulturudvalget
Kulturforvaltningen etablerer et møde mellem Kulturforvaltningen og Teknik og Miljø og
Fællesrådet om festpladsen fremtidige brug og udformning.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Udvalget arbejder fortsat på at få dialog med Teknik og Miljø om de rejste spørgsmål og emner.
Der er givet grønt lys for at etablere en ekstra udkørsel fra parkeringspladsen ved Brugsen til
Lystrup Centervej.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Intet nyt
Økonomi, oversigt udsendes af Per
Taget til efterretning

11.
12.

Eventuelt
Næste møde (ordinært) foreslås til onsdag den 18. maj 2016 kl. 18.00. NBNB
Kommunikation
Indbydelse til repræsentantskabsmødet
Der udsendes ikke et aktuelt for april, medens repræsentantskabet omtales i aktuelt for maj

Afbud fra:
Hilsen Flemming

