Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 221 den 23. maj kl. 18.30 i beboerhuset, lokale 1-2.
Dagsorden:
1.

2.
3.

3a
4.

5.
6.

Uffe Dahl og Peter Trier er inviteret til mødet.
Formanden takkede for gaven ifm. hans runde fødselsdag.
Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes et punkt 3a. Økonomiversigt
Godkendelse af referat fra møde nr. 220 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Meddelelser:
Borgmesteren flytter sammen med borgmesterkontoret til Lystrup området (Sønderskovhus)fra den
26. juni og et par dage frem. Der planlægges en lille (en times !!) rundtur i byerne tirsdag den 27.
juni. Steffen og Flemming deltager.
Møde med Teknik og Miljø, Center for Byudvikling og Mobilitet den 24. august 2017 kl. 15 – 17, om
anlægsprogrammet, Steffen deltager
Indkaldelse af formændene for fællesrådene i kommunen til et seminar den 29. august om
samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene, Flemming deltager
Kommuneplan 2017, deltagelse i foretræde for Teknisk Udvalg og borgermøde i Lystrup. Teknisk
Udvalg konkluderer den 8. maj.
Harmonisering af veje orienteringsmøde den 10. maj 2017, Steffen og Jørgen deltog.
Møde med Børn og Unge i område Grenåvej vest, den 7. juni kl. 16 – 18. (Flemming og Jørgen
deltager).
Fællesrådet har ansøgt NRGi Værdipulje om støtte til opretning og indretning af
forsamlingspladsen.
Fællesrådet har ikke søgt om blomsterløg i år. Det fremgår at blomsterløg fortrinsvis vil blive givet til
områder der ikke har fået tidligere.
Møde i Tryghedsnetværket den 30. maj kl. 18.00 i Kedlen på Godsbanen, tilmelding senest den 26.
maj. Jørgen og Flemming deltager.
Hans orienterede om skoleplanerne for Nye området. Skoledistriktet lægges sammen med Elev. Der
arbejdes også med sammenlægning af sognegrænserne. Der planlægges bygget en ny 3-sporet
skole - med mulighed for udvidelse til 4 spor, som skal stå færdig i 2022. Nye forventes fuldt
udbygget i 2037, med 15.000 indbyggere. Til den tid forventes børn nok til 6 spor fra Nye og Elev
(der til den tid har 2000 indbyggere).
Økonomioversigt.
Ingen bemærkninger
Gennemgang af repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017 maj kl. 19.30 og overblik over valg og
genopstillinger, vedtægstændring, stemmeret og stemmeoptælling m.v
Indbydelse til repræsentantskabsmødet med bilag vedhæftet.
Mødets forløb blev gennemgået
Eventuelt
Næste ordinære møde foreslås til onsdag den 6. september 2017 kl. 19.30 i Underhuset.
Kommunikation vil vedrøre repræsentantskabsmødet

Hilsen Flemming

