Referat af forretningsudvalgsmøde 210 den 17. februar 2016 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.
Fraværende: Jørgen og Søren
Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat fra møde nr. 209 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger.
Meddelelser
Lokalavisen har startet et site, hvor lokalbefolkningen opfordres til uploade videoklip, som kan have
fælles interesse. Der henvises hertil på 8520.dk.
Der henvises på hjemmesiden til et opslag fra projektgruppen i kommunen om vedvarende energi.
Besøgstjenesten har fået ny formand. Benny Vingborg erstatter Erik B. Andersen.
Elsted Skoles elevråd har givet deres ønsker til Lystrups fremtid. Der peges på to områder: Steder
hvor unge mennesker kan mødes og forskellige sportsfacilliteter. Ønskerne videreformidles til LIF og
Biblioteket.
Formanden har holdt møde med Torben Brandi om ønskerne vedr. bebyggelse af marken mellem
Elsted landsby og Sønderskovvej. Henvendelsen er videresendt til Elsted Landsbylaug, der overvejer
en reaktion.
Under mødet fik formanden nærmest det indtryk, at TB har opgivet at få nærmere kontakt med
COOP. Den fælles arbejdsgruppen mellem LIF, ErhvervLystrup og Fællesrådet anmodes om at tage
sagen op.
Indstilling fra Teknisk Udvalg om kommuneplantillæg 25 og byrådets godkendelse heraf den 3.
februar 2016.
Byrådet har tiltrådt følgende indstilling fra Teknisk Udvalg i forbindelse med godkendelsen af tillæg
25 til kommuneplanen:
”Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej
nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og
Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges,
om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for
Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en
reduktion af hastigheden her.
I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.
Udvalget opfordrer til en tæt dialog med Fællesrådet”.
Teknisk Udvalg har derudover i møde den 1.2.16 bedt om et notat om Høvej.
Fællesrådet vil ikke deltage i klage over sagsbehandlingen sammen med Lennie Boesen. Fu finder
LBs arbejde er imponerende med ganske stærkt argumenterede klagepunkter.
Fu skønner ikke, at de retlige klager, der kan rettes mod kommunens procedure af klageinstansen,
vil blive bedømt som så væsentlige, at sagen skal gå om. Vi tror ikke på, at klagen vil blive tillagt
opsættende virkning. Vi er tilfredse med, at sagen vil blive prøvet, og vi er af den overbevisning, at
prøvelsen vil være uafhængig af om Fællesrådet er med på klagen eller ej. Vi tror, at vi vil have
størst indflydelse på sagen, hvis vi forsøger at påvirke beslutningerne via det samarbejde, som
byrådet har pålagt forvaltningen (og byudvikleren) at have med Fællesrådet. Endelig mener vi, at

sagen – specielt vedrørende Høvejen stadig kan bearbejdes, i forbindelse med høringen af forslag
til lokalplan for 1. etape af Nye.
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Høring om kollektiv trafikplan 2017, Høringsfrist den 26 februar 2016.
http://www.aarhus.dk/da/politik/byraadet/byraadsmoeder/tidligere-moeder/2015/2015-1202/dagsorden-f048/forslag-til-kollektiv-trafikplan-2017-i.aspx
Infrastrukturudvalget udarbejder forslag til høringsbrev, der støtter protesterne mod forringelserne
for Elev og Lystrup Vest. Forslaget rundsendes til FU.
Indbydelse til fællesseminaret med embedsmænd og politikere. (Indbydelse vedhæftet)
Følgende tilmeldes: Hans, John, Steffen, Jørgen og Flemming
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag).
Det foreslås, at bilaget behandles mere indgående på dette møde, hvor der formentlig er mere tid
til det.
Med hensyn til det kommende repræsentantskabsmøde meddelte alle, der er på valg, at de ønsker
genvalg. Søren har meddelt at han ønsker at udtræde.
Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.:
Kunstprojektet på forsamlingspladsen er afsluttet, herefter tager udvalget fat på opgaven med at
generhverve forsamlingspladsen ved skoven.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Bl.a.: Kommunen vil ikke foretage sig noget vedrørende parkering på Asmusgårdsvej. Der arbejdes
fortsat med og rykkes for svar hos kommunen vedr. øvrige punkter i aktivitetsoversigten.
Ønsket om stiforbindelse fra Elev til Lisbjerg er medtaget på kommunens liste, dog uden høj
prioritet.
Enighed om, at der, hvor sagen tilsiger det, kan afholdes fællesmøder mellem infrastrukturudvalget
og byudviklingsudvalget.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Har ikke holdt møde siden sidste Fu møde.
Økonomi, oversigt udsendes af Per
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af budget for 2017. (Budgetforslag vedhæftet)
Godkendt.
Præcisering af principperne for tilskud til Fu medlemmer og andre aktive i Fællesrådet
Fu konstaterede, at de nuværende principper bevares, hvorefter Fu medlemmer og aktive
suppleanter hvert år får udbetalt 500 kr. til dækning af udgifterne med Fu arbejdet f.eks. papir,
patroner, P-afgifter, fortæring, brændstof. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der ydes dækning
efter regning.
Eventuelt
Næste møde (ordinært) onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30.
Kommunikation
Høringssvar vedrørende trafikplan 2017
Byrådets behandling af kommuneplan tillæg 25 om Nye.
Samt Lokalavisen videosite

Hilsen Flemming

