Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 222 tirsdag den 6. september kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Velkomst til Annette Solari og Peter Trier er inviteret til mødet.
Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger
Konstitution:
Valg af næstformand, Steffen Sønderskov blev genvalgt.
Valg af sekretær, funktionen varetages af formanden.
Godkendelse af referat fra møde nr. 221 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger
Meddelelser:
Besøg af borgmesteren i Lystrup området den 27. juni 2017.
Aarhus kommune har godkendt navneskifte til: Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.
Første spadestik til Nye blev taget den 18. august 2017.
Mødet med formændene for fællesrådene i kommunen den 29. august om samarbejdet mellem
kommunen og fællesrådene.
Afslag på Fællesrådets søgning til NRGi Værdipuljen om støtte til opretning og indretning af
forsamlingspladsen. Ansøgning til andre fonde, herunder Realdanmark overvejes.
Sundhed og Omsorgs Boligplan 2017 har ikke medført høringssvar fra Fællesrådet.
Mødet i Tryghedsnetværket den 30. maj kl. 18.00 i Kedlen på Godsbanen.
Status vedr. vejvedligeholdelsesproblemerne i Ørneparken.
Status ved vedligeholdelse og brugeraftale for bevægelsesparken i Sønderskoven
Nye affaldsbeholdere på vej.
Møde om digital tryghed på nettet den 5. september 2017.
Snak om flere træer i kommunen ved Brugsen i Lystrup den 11. september 2017 kl. 15 til 16, Flemming
deltager.
Møde med MTM den 10. oktober kl. 19.00 på Kalkværksvej, Steffen og Birgit deltager.
Nye medlemmer af de faste udvalg:
Finn Joensen indtræder i Kulturudvalget
Nyt medlem til Infrastrukturudvalget og/eller Byudviklingsudvaget drøftes med Steffen og Birgit.
Afholdelse af lokalt valgmøde ifbm. kommunevalget i november. Beboerhuset er reserveret den 8.
november 2017. Hans er tovholder.
Omlægning af flere offentlige veje til privateveje. Der arbejdes hen mod et borgermøde om emnet i
starten af 2018. Steffen er tovholder.
Forslag til nye aktiviteter og initiativer. Spørgsmålet om et initiativ til dannelse af et lokalt
aktivitetsudvalg sættes på dagsordenen senere.
Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag)
Sager vedrørende Fu.
Gennemgået.
Rapport fra Kulturudvalget
Elev Sognehus bliver årets lokalitet 2017. Det markeres den 23.september 2017 kl. 10.00 i Sognehuset.
Høringssvar vedr. overgangsordning for skolebørnene i Nye og Elev indtil ny skole er bygget blev
gennemgået.
Festpladsen og Liv i Lystrup - fornyet evaluering af ”Eksperimentarium for kunst i det offentlige rum”.
Nyt logo blev drøftet. Det blev besluttet at arbejde videre med forslag d fra udvalget. Logoet udvikles i
forskellige former og farver, og det sikres, at det både kan anvendes på plakater, i breve og i emails.
Rapport fra Infrastrukturudvalget
Mødet med Teknik og Miljø om anlægsprogrammet den 24. august 2017. Vi har specielt lagt vægt på
vejkrydsene langs Sønderskovvej og passagen af Elstedvej ved Lille Elstedvej.
Udvalget har modtaget en henvendelse om beskæring af træer ved Elsted Skole.
Der er planlagt en meget lille forbedring af de fremtidige busruter. Linje 18 vil køre ad Vejlby Ringvej i
stedet for Vejlby Centervej.
Peter Marker udtræder desværre af udvalget.

12.

13.
14.
15.

Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Høringssvar vedr. Kommuneplan 2017 er afsendt.
Der er modtaget et meget interessant og positivt brev fra Coop om planerne for centerområdet i
Lystrup. Coop tilslutter sig Fællesrådets synspunkter og ser mange muligheder for områdets udvaikling.
Et udvalg bestående af formændene for de stående udvalg og formanden (formandsudvalget) tager
initiativ i sagen.
Ny sti anlagt fra Ellebrinken til underføringen under jernbanen. Stien fra Petersmindevej til jernbanen
er omlagt.
Der udsendt forslag til Lokalplan 1073, boliger på Asmusgårdsvej. Der afholdes borgermøde på Lystrup
Skole den 12. september kl. 19.00 om forslaget.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Eventuelt
Næste møde foreslås til onsdag den 25. oktober 2017 i Underhuset.
Kommunikation
Planerne om valgmøde den 8. november.
Planerne om et orienteringsmøde i starten af 2018.
Fællesrådets nye navn.

Afbud fra: Hans og Karsten
Hilsen Flemming

