Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 217 onsdag den 16. november 2016 kl. 19.30 i beboerhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.

.

5.
6.

7.

8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
Godkendelse af referat fra møde nr. 216 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger
Meddelelser:
Møde med Letbanen den 4. januar 2017 kl. 16. Steffen, Chris og Flemming ønsker at deltage.
Solbærhavens behandling af henvendelsen om høje træer på Indelukket. Kommunen tager sig nu af
sagen.
Svaret til Lena Bertram om Nye og Petersmindevej, taget til efterretning.
Arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelsen til kommuneplanen (udsendes hurtigst muligt efter den
9.11). Mødet med kommunen den 24. november 2016.
Oplægget drøftes med kommuneplanafdelingen den 24. november, hvorefter det tilpasses.
Derefter søges der igangsat en lokal debat om oplægget. Dette sker dels via Lokalavisen og dels ved
at sende oplægget ud til medlemmerne
Fællesrådsseminar om kommuneplanen den 29. november 2016 kl. 19.00 til 21.00, Kantinen,
Bautavej 1.
Følgende ønsker at blive tilmeldt Birgit, Hans, John, Jørgen og Flemming.
Vedligeholdelse af aktivitetspladsen i Sønderskoven. (Mail fra Dennis Næser den 27.10.16 og den
5.11.16 er tidligere udsendt, men vedhæftes.)
Fællesrådet er indstillet på, at påtage sig vedligeholdelsespligten for aktivitetsredskaberne øst for
stien i skoven. Fællesrådet vil indgå kontrakt med en legepladsinspektør, så der sikres løbende
opsyn og årlige rapporter til Aarhus kommune.
Fællesrådet kan ikke godkende forslaget til brugeraftale. Aftalen er alt for vidtgående. Arealet er
ikke og ønskes ikke overtaget af Fællesrådet. Dele af indretningerne vest for stien er gennemført af
kommunen uden Fællesrådets medvirken, ligesom kommunen tidligere har påtaget sig
vedligeholdelsespligten for ”Soluret” og arealet omkring. Ansvarsbeskrivelserne i aftalen er alt for
vidtgående. Fællesrådet vil ikke påtage sig et ansvar for skoven eller skovgæsterne. Fællesrådet går i
øvrigt ud fra, at den kollektive ansvarsforsikring som kommunen har tegnet for Fællesrådene
dækker et eventuelt ansvar for Fællesrådet i forbindelse med sagen.
Til brug for aktiviteter under ”Liv i Lystrup”, herunder til vedligeholdelsen m.v. vedr.
aktivitetsredskaberne i Sønderskoven overføres et stående beløb fra LIF til Fællesrådet.
Forslag til nye aktiviteter og initiativer
Hvilke initiativer kan vi evt. tage for at sætte gang i et eller flere af de emner der er nævnt referatet
af møde 216 pkt. 4
Fællesrådet vil tage initiativ formentlig ved at inddrage Center for Mobilitet til et lokalt arbejde der
kan påvirke trafikadfærden.
Fællesrådet vil tage initiativ formentlig ved at inddrage Naturfredningsforeningen og KFUM i et
lokalt oprydnings- og renholdelsesinitiativ.
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag)
Sager vedrørende Fu: planen revideres se ovenfor.
Rapport fra Kulturudvalget
Udvalget forventer et udspil fra Aarhus kommune i løbet af november på skitsen til
markedspladsens indretning og brug.
Chris og Jørgen har gennemgået hjemmesiden og gjort den lidt mere fleksibel. Ændring af hoster
synes at koste et betydeligt beløb, sagen undersøges nærmere af udvalget og Per. (Det har
efterfølgende vist sag, at der ikke er ændringer i betalingen og at det tilsyneladende problem
beroede på en misforståelse hos leverandøren).
Forretningsudvalget godkendte, at tidligere medlem af forretningsudvalget Arne Pedersen
indtræder i Kulturudvalget.
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11.
12.
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Rapport fra Infrastrukturudvalget
Udvalget holder møde om 14 dage, hvor udvalget vil samle op på udestående spørgsmål i forhold til
kommunen(der er en del). Udvalget har på ny henvendt sig med kritik af trafikplanen, specielt
bussernes fremtidige hyppighed og ruteføring til centrum. Den foreløbige køreplan for letbanen er
også påtalt.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Se pkt. 4.
Økonomi, oversigt udsendes af Per
Ingen bemærkninger.
Eventuelt
Det blev aftalt at reservere et møde onsdag den 14. december 2016. Mødet vil kun blive indkaldt,
hvis der er behov. Næste ordinære møde holdes den 11. januar 2017 kl. 18.00. I forbindelse med
mødet serveres en let julefrokost.
Kommunikation
Vil dreje sig om oplægget til lokalsamfundsbeskrivelsen i kommuneplanen

Hilsen Flemming

