Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 223 onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Godkendelse af referat fra møde nr. 222 (er tdligere udsendt, men vedhæfess.
Godkendt.
Meddelelser:
Ny ansøgningsmulighed via NRGis Værdipulje, frist den 10. november 2017. Formålet med puljen
er lokale projekter, som fremme bæredygtgheden.
Afsendt høringssvar vedr. forslag tl lokalplan 1073 Asmusgård, sendt tl Fu den 12.10.17
Frivillighedsbørsen afholdes af Frivillighedscenter Aarhus i Lystrup den 7. november, indbydelse
vedhæfet. Det nuværende antal tlmeldte er noget begrænset.
Møde om ”Liv i Lystrup” med Coop den 1.november 2017. Birgit, Stefen, ørgen og Flemming
deltager.
Kulturudvalget har lagt sig fast på forslag tl logo. Logoet fndes i forskellige udgaver, der kan
vælges imellem. Hvis der er behov for en særlig udgave tl et bestemt formål er Chris behjælpelig.
Kommuneplan 2017 forventes vedtaget på byrådsmødet den 13. december 2017.
Fællesrådet har tdligere udtalt sig om en overgangsløsning for børnene i Elev Nye området indtl
en ny skole er bygget i området. Skolebyggeriet er vedtaget. Fællesrådet har peget på en
midlertdig løsning på Lystrup Skole. Nu viser det sig, at problemet formentlig – med lodder og
trisser, kan løses af de nuværende fælles ledede skoler i Elev og Hårup. Hans Schøt deltog i et
møde herom mandag den 21. oktober. Vi afventer et udspil fra skolerne, inden kulturudvalget
forfater et svar i sagen.
Nye medlemmer af de faste udvalg:
Sven Aaen er indtrådt i Byudviklingsudvalget.
Afholdelse af lokalt valgmøde ibm. kommunevalget i november.
Mødet forventes gennemført med lokale (relatvt lokales kandidater fra A, O, V og Ø. På
nuværende tdspunkt er der ingen oplysninger om deltagelsen fra A. Mødet annonceres i Aktuelt,
på plakater og i Lokalavisen.
Omlægning af fere ofentlige veje tl private veje. Planlægning af lokalt borgermøde. På møde 222 i
forretningsudvalget beslutede vi at arbejde frem mod et orienteringsmøde om sagen tl afholdelse
i begyndelsen af 2018, jf. referat af møde 222 og Aktuelt – september. En henvendelse fra beboere
på Havremarken om harmonisering af vejenes status, og beboernes korrespondance med
forvaltningen (sendt tl Fu den 9.10.17s, viser, at det måske ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre
mødet på nuværende tdspunkt. Stefen arbejder videre og undersøger om vi i starten af 2018 kan
gennemføre et godt orienteringsmøde om sagen.
Forslag tl nye aktviteter og initatver.
Under punktet er det tanken, at vi uformelt og foreløbigt kan diskutere forslag tl nye initatver. .
den sammenhæng skal vi huske, at vi råder over betydelige økonomiske muligheder.
Planlægning af aktviteter i 2015/2016 (Der henvises tl vedhæfede bilags
Sager vedrørende Fu.
.ntet at bemærke.
Rapport fra Kulturudvalget.
ørgen orienterede om det gennemførte evalueringsforløb i forbindelse med kunstprojektet på
forsamlingspladsen. Det står klart, at fremtdige lignende aktviteter kun skal gennemføres, hvis der
foreligger konkrete afstemninger af deltagernes forventninger tl forløb og resultat.
Fællesrådet er iniviteret tl – endnu et, møde i Tryghedsnetværket den 7. november. Flemming
deltager måske, andre er velkomne tl at deltage.
Kulturudvalget har støtet et forslag fra Aarhus kommune tl en sports- og fritdspolitk.
En henvendelse fra Elev Kirke om en fælles modtagelse af nye borgere i Nye bevares positvt.
Rapport fra .nfrastrukturudvalget
Møde i med Teknik og Miljø den 10. oktober 2017.
Harmonisering af veje er behandlet under pkt. 6.

11.
12.
13.
14.

Der er indledt et tæt samarbejde med forvaltningen mht. tl at få gennemført beskæring af fere af
de mange bede og bevoksninger. . den forbindelse viser det sig, at ikke alle bevoksninger er
kommunale – nogen tlhører boligforeninger andre grundejerforeninger m.v.
På samme måde arbejder udvalget med at aflare ejendomsforholdene omkring Lystrup Staton.
Rapport fra Byudviklingsudvalget
Høringssvar vedr.lokalplan 1073 – Asmusgård er afsendt.
Økonomi, materiale fremsendes af Peter
.ngen bemærkninger.
Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 15. november 2017 kl. 19.30 i Underhuset.
Kommunikaton
Aktuelt – oktober annoncerer vælgermødet den 8. november 2017.

Abud fra: .ngen abud
Hilsen Flemming

