Referat af forretningsudvalgsmøde 225
Onsdag den 10. januar 2018 kl. 17.30 i beboerhuset, Underhuset.
I mødet deltog desuden følgende medlemmer af de stående udvalg: Sven Aaen, Uffe Dahl, Lehn
Bang-Mortensen, Søren Flarup, Arne Pedersen, Jens Chr. Damsgaard, Niels Havvig, Finn Joensen,
Lars Konradsen og Poul Erik Pedersen.
Afbud fra John Mikkelsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat fra møde nr. 224 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.
Meddelelser:
Mødet med Teknik og Miljø om mobilitetsudfordringer i lokalområdet den 13. december
2017. Indtil videre et positivt forløb.
Mødet med Coop den 1. november 2017 og opfølgning på mødet. Indtil videre et positivt
forløb.
Status på diskussionen om festpladsen og nedsættelse af en projektgruppe (Mail af 21.12.17
vedhæftet) Måske er der nu et spinkelt håb om bevægelse i sagen.
Møde den 6. december 2017 med repræsentanter for Projektselskabet Aps. Tages op i
byudviklingsudvalget.
Henvendelse den 28. 11. 2017 fra Birte Laursen fra Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd
om grænsen mellem deres og vores fællesråd. Vi ønsker ingen ændring af grænserne.
Reaktioner på forslaget om nedsættelse af et bredt sammensat aktivitetsudvalg i
lokalområdet. Der arbejdes videre med forslaget.
Overgangsordningen for skolebørn i Elev og Nye. Kommunen har besluttet at de store børn
skal gå i Hårup Skole indtil den nye skole i Nye er klar.
Invitation til workshop. I Nye skal der etableres et børne- og ungebyggeri. Byggeriet skal
være til leg og læring for vuggestue- og børnehavebørn samt skolens elever. Samtidig skal
byggeriet fungere som fritidsmiljø for unge og lokalområdets fritidsbrugere. (indbydelse af
4.1. vedhæftet). Interesserede bedes melde sig til Jørgen Andersen.
Generel orientering til udvalget ved mail af 7. 12. 2017, (vedhæftet.) Ingen bemærkninger.
Andre meddelelser. Birgit vil snarest indkalde til møde i Byudviklingsudvalget bl.a. om
temaplanerne i henhold til Kommuneplanen og spørgsmålet om eventuelt nybyggeri nord
for Lystrup.
Evt. stillingtagen til forslag om justering af hjemmesiden. (Skrivelse fra Chris den 2. januar
2018 er vedhæftet.) Kulturudvalget støtter ønsket og forretningsudvalget godkendte, at
udvalget arbejder videre med sagen.
Eventuelt.
Næste møde foreslås til onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30. Vedtaget.
Kommunikation.
Der udsendes intet ”Aktuelt for januar” – alternativt en kort orientering på baggrund af
punktet meddelelser.
Accepteret
Jule- og nytårsfrokost - - Konsumeret.

Hilsen Flemming

