Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 229 den 19. september 2018 kl. 19.30 i Beboerhuset, Underhuset.
Fraværende: John Mikkelsen
Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger
Godkendelse af referat fra møde nr. 228 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger
Meddelelser.
Kontakt med Coop, om forbedringer af området ved SuperBrugsen. I løbet af sommeren har der
været kontakter mellem fællesrådet og Coop samt en udvikler tilknyttet Coop. Der synes at være
en villighed til konkret at overveje mulighederne for at forbedre området ved centeret. Fællesrådet
vil formentlig blive bedt om at konkretisere de ønsker man har til områdets funktioner. I tilknytning
til emnet blev det oplyst at formanden i løbet af sommeren har været i dialog med Kirstinelund,
som synes meget villige til at indgå i et arbejde med henblik på udvikling af områderne ved
Møgelgårdsvej m.v.
Kontakt med Tækker, møde afholdt den 27. august kl. 13.00. Mødet drejede sig især om Tækkers
arbejde med en revision af helhedsplanen, der skal lede frem til en ændring af
kommuneplantillægget for området. Et arbejde der bl.a. er nødvendiggjort af kommunens behov
for at få den første skoles konkrete placering fastslået, hvis skolen skal være færdig til tiden.
Byudviklingsudvalget forbereder synspunkterne i sagen. De væsentligste emner vedrører områdets
sammenhæng med Elev, Elsted og Lystrup, de grønne områder og de trafikale udfordringer.

4.

5.

6.

7.

8.

Oprettelse og konstitution af et Børne – og ungdomsudvalg.
Henvendelse til skoler, institutioner og foreninger vedhæftet.
Forretningsudvalget udpegede Mads Hulgaard som formand for Børn- og ungeudvalget. Udvalget
er under dannelse. Der er taget initiativer med henblik på at finde medlemmer til udvalget og nye
initiativer vil blive igangsat.
Høringssagen vedrørende besparelser på Børn – og ungeområdet. Der skete mange forviklinger i de
kommunale udmeldinger i kølvandet på høringsforslaget om besparelser på skole- og
børneområdet. Institutionerne har været kontaktet om spørgsmålet, men inden tiden har rådet
ikke modtaget synspunkter om høringssvaret. Det blev besluttet, at Fællesrådet ikke ville udtale sig
i sagen.
Borgermøde om sikkerheden i lokalområdet der afholdes i samarbejde med Tryghedsnetværket
den 25. oktober 2018.
Kantinen på Lystrup Skole er reserveret til formålet. Mødet afholdes af Tryghedsnetværket.
Fællesrådet står for den lokale annoncering og det praktiske forløb. Der afholdes et
planlægningsmøde med Tryghedsnetværket den 24. september kl. 14.
Næste møde i Tryghedsnetværket bliver den 11. oktober.
Planlægning af aktiviteter
Planlægning af aktiviteter møde 229 er vedhæftet.
Listen blev gennemgået. Spørgsmålet om afholdelse af borgermøder om privatisering af veje vil
utvivlsomt blive aktuelt inden for det kommende år. Listen tilføjes et borgermøde om den nye
hovedstruktur for Nye
Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Skitse fra ejendomsudvikler om opførelse af en bygning på brandstationsgrunden.
Byudviklingsudvalget har drøftet forslaget fra Rema1000. Der er tilslutning til at Fællesrådet i
overensstemmelse med lokalsamfundsbeskrivelsen bør arbejde for en mere fleksibel udnyttelse af
arealerne langs Sønderskovvej bl.a. til blandet bolig og lettere erhvervsformål. En mulighed for at
skubbe udviklingen i denne retning vil opstå i forbindelse med kommunens gennemgang af
erhvervsarealerne, der er besluttet i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen. Den

9.

10.

11.

12.

13.

foreliggende skitse vil åbne en række trafikale problemer i et i forvejen vanskeligt kryds mellem
Hovmarken og Sønderskovvej. Hertil kommer at planen ikke tilfører området bygningsmæssig eller
visuel kvalitet, ligesom planen ikke bidrager til realisering af lokalsamfundsbeskrivelsen. Via
Byudviklingsudvalget vil der blive indledt en dialog om planerne.
Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Møder i løbet af sommeren om mobilitet i området. Møderne har resulteret i en række konkrete
løfter fra forvaltningens side, og flere af initiativerne er sat på anlægsprogrammet.
Busholdepladsernes placering og eventuelle buslommer på Sønderskovvej ud for stationen vil blive
ændret. I forvejen er der bebudet en større omlægning af arealerne op til stationen. Krydset
Hovmarken/Sønderskovvej vil blive grundig analyseret både for at skaffe bedre forhold med de
svingende lastbiler og med hensyn til stiforløbene. Der er pt. Ikke villighed til nærmere at bearbejde
krydset Sønderskovvej/Indelukket. Området ved Sønderskovvej/Elsted Bygade vil blive bearbejdet
med hensyn til busstop og stiforløb. Forvaltningen ser ingen gode løsninger på problemerne ved
krydset Lille Elstedvej/Elstedvej.
Rapport fra Kulturudvalget.
Udpegning af årets borger. Udnævnelsen af Camilla Jørgensen vil blive markeret ved en reception
på Lystrup Skole den 28. september 2018 kl. 16.00.
Udvalget har arbejdet på en fornyelse af velkomstfolderen. Planen blev godkendt og udgifterne til
opsætning og tryk ca. 8.000 kr. blev bevilget.
Økonomi rapport. (Materiale fremsendes af Peter).
Forretningsudvalget var meget tilfredse med den ændrede udformning af oversigten. Indholdet gav
ikke anledning til bemærkninger.
Eventuelt.
Næste møde den 17. oktober 2018. Mødetidspunktet blev fastholdt selv om det formentlig vil
betyde afbud fra et enkelt medlem.
Det vil snarest blive drøftet, hvorledes Fællesrådet skal forholde sig i forbindelse med vedtagelsen
af persondataforordningen.
Kommunikation.
Planerne om borgermødet med Tryghedsfonden vil blive annonceret og kommunikeret efter
afholdelsen af planlægningsmødet.

Hilsen Flemming

