LYSTRUP – ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat fra repræsentantskabsmøde 15. maj 2013 i beboerhuset
Udsendt Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2012
5. Behandling af indkomne forslag
6. Orientering om og godkendelse af budget for 2014 samt godkendelse af kontingent
7. Valg af kasserer. – Per Hebbelstrup modtager genvalg
8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget. På valg er:
Poul Erik Pedersen (Modtager ikke genvalg)
Chris Olsen (Modtager genvalg)
Flemming Larsen (Modtager genvalg)
John B. R. Mikkelsen (Modtager genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter. På valg er:
1. suppleant Karsten Hansen (Modtager genvalg)
2. suppleant Søren Sørensen (Modtager genvalg)
10. Valg af revisor. På valg er:
Palle Rasmussen (Modtager genvalg)
11. Valg af revisorsuppleanter. På valg er:
Randi Mønster
Søren Flarup
12. Eventuelt
Der var registreret 18 fremmødte repræsentanter, repræsenterende 17 medlemsorganisationer.
ad.1:
Chr. Matthiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, sammenholdt med vedtægterne, at
repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet, lovligt og beslutningsdygtig.
ad. 2:
Formanden Hans Schiøtts beretning omhandlede i hovedpunkter
- Samarbejdet med beboerhuset
- Øget samarbejde med kommunens magistratsafdelinger
- Problemerne vedr. bygningsruinen efter HJ Plast.
- Den kommende letbane
- Kommuneplanrevisionen
- Ny Elev (Nye)
- Ny parkeringspolitik i Århus Kommune
- Liv i Lystrup
- Frivilliges større deltagelse i løsning af lokale opgaver, herunder nye tanker fra Natur og Miljø.
- Det nye tiltag om klimatilpasningsplaner
(Beretningen kan læses på Fællesrådets hjemmeside.)
ad.3:
Byudviklingsudvalget:
Formanden Tage Pedersens beretning omfattede i hovedpunkter

- Kommuneplanen skal have en gennemgang i hver byrådsperiode
- Forsøgt at få ”opgraderet” området omkring Høvej og området mellem Elsted og Hjortshøj fra
”God” til ”Særlig god” landskabskarakter. Lykkedes.
- Forsøgt at få Elsted by udmærket som et ”Særligt kulturmiljø”
- Foreslået Egå Engsø udvidet øst for Lystrupvej
- Lokalplan 913 (Sønderskovvej/Lyshøjen) er vedtaget.
- Lokalplan 101 (Lille Elstedvej) er stadig under udarbejdelse.
- Sti langs Ellebækken er stadig på ønskelisten.
(Beretningen kan læses på Fællesrådets hjemmeside)
Infrastrukturudvalget:
Formanden Poul Erik Pedersens beretning omfattede i hovedpunkter
- Samarbejdet med Trafik og Veje om overordnede spørgsmål
- Den endnu ikke etablerede trafikregulering på Sønderskovvej ved Indelukket
- Den etablerede lystregulering på Sønderskovvej ved Centervej, herunder den manglende fortovstilslutning, som er lovet udført.
- Udvalgets løbende dialog og samarbejde med Trafik og Veje om skader på veje og fortove
- Arbejdet i udvalget om linieføring af busdrift og den kommende letbane.
- Udvalget har meget fokus på hjørnet Lystrupvej/Centervej, som oprindelig var en velplejet festplads, men nu henligger som et lossepladslignende areal.
(Beretningen kan læses på Fællesrådets hjemmeside)
Kulturudvalget:
I formandens fravær aflagde Flemming Larsen beretning som i hovedpunkter omhandlede
- På sidste års repræsentantskabsmøde præsenterede FU den nye hjemmeside. – Der viste sig dog at
være nogle domænerettigheder, der ikke var helt på plads. Derfor kom 8520 portalen reelt først ”i
luften” 13/6. – Men den kan betegnes som en succes. 3400 har siden været på siden. 50% af disse
er gengangere. – Ros til webmaster.
- 8520-folderen er ude i stort oplag. Ligger hos ejendomsmæglerne og på biblioteket.
- Øget samarbejde med biblioteket er på vej om serviceflader.
- Fejring af Årets Borger 2012 Carl Erik Vase, blev behørigt markeret i lokalcentrets café.
- I år kåres Årets Lokalitet. – Gode forslag efterspørges.
(Beretningen kan læses på Fællesrådets hjemmeside)
Beretningerne affødte ganske få spørgsmål og kommentarer.
Sp: Bekymring for støj fra letbanen, hvis den føres gennem tæt byområde.
Sv: Vi ved jo ikke helt præcis, men man kan næppe forestille sig, at de nye tekniske landvindinger
øger støjniveauet.
Sp: Hvis frivillige skal deltage i f. eks. træplantning og vedlighold, - skal man så også selv købe ?
Sv: Nej der er kommunal financiering
Sp: Er man klar over hvor stor problemet med trafikken fra Indelukket til Sønderskovvej er ?
Sv: Vi er klar over det. Men Rambølls målinger viste, at problemet var størst ved Centervej. – Desuden havde man en teori om, at lysregulering ved Centervej også ville få en lille regulerende effekt ved Indelukket.
Sp: Kunne man ikke lade DSBs tog krydse i Hjortshøj i stedet for i Lystrup. Det ville lette presset
på både Lystrupvej og Sønderskovvej
Sv. Det er nok ikke så enkelt, men det var da en tanke der var værd at undersøge
ad 4:
Kasserer Per Hebbelstrup gennemgik det reviderede regnskab for 2012, som blev godkendt uden
kommetarer.
ad. 5:
Der var ingen indkomne forslag.

ad. 6:
Kassereren forelagde budget for 2014, som basseres på uændret tilskud fra Århus Kommune og et uændret
medlemskontingent på 200 kr.
Budget og kontingent blev vedtaget uden kommentarer.
ad. 7:
Per Hebbelstrup, Grundejerforeningen Elmehaven genvalgtes uden modkandidat
ad. 8:
Foreslået og valgt blev:
Chris Olsen, Brugerrådet, Sønderskovhus
Flemming Larsen, Lystrup Koret
John Mikkelsen, Parcelforeningen Solbærhaven
Søren Sørensen, Socialdemokraterne
ad. 9:
Foreslået og valgt blev:
1. suppleant Karsten Hansen, Parcelforeningen Solbærhaven
2. suppleant Lehn Bang Mortensen, Elev menighedsråd
ad. 10:
Foreslået og valgt blev:
Palle Rasmussen, LIF
ad. 11:
Foreslået og valgt blev:
Randi Mønster, grundejerforeningen Alshøj
Søren Flarup, Grundejerforeningen Elev Bakker
ad. 12:
John Mikkelsen og Hans Schiøtt sagde hver for sig tak til Poul Erik Pedersen dels for kollegaskabet i
udvalget og dels for samarbejdet i mange år i fællesrådets forrretningsudvalg.
Hans Schiøtt sluttede mødet med at takke dirigenten for veludført arbejde.
Ref. Arne P.

