Referat af ordinært repræsentantskabsmøde
i Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
onsdag den 18, maj 2016 kl 19.00, Elsted Lystrup Beboerhus

I mødet deltog 25 deltagere repræsenterende 17 medlemsforeninger.
1. Valg af dirigent.
Arne Pedersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede repræsentantskabsmødets lovlighed i henhold til vedtægterne og
foranledigede valg af to stemmetællere: Susanne Jensen og Anja Christensen.
2. Forretningsudvalgets beretning.
Se bilag.
3. Udvalgsberetninger.
På forslag fra dirigenten godkendtes, at beretningerne blev aflagt samlet inden debat.
Beretningerne blev aflagt ved udvalgsformændene i følgende rækkefølge:
Infrastrukturudvalget ved Steffen Sønderskov,
Kulturudvalget ved Jørgen Andersen.
Byudviklingsudvalget ved Flemming Larsen
Se bilag.
Herefter debat:
På spørgsmål fra Susanne Jensen oplystes, at der ikke pt var forslag til Kulturby 2017
projekter i området ud over ”Kunst i det offentlige rum”.
På spørgsmål fra Anja Christensen oplyste formanden, at forretningsudvalget pt havde
fundet det uden for dets mandat at udtale sig i lufthavnsdebatten, men at dette måtte afvente
VVM rapporten, hvori evt. konsekvenser for området ville blive belyst.
På spørgsmål og indlæg fra Knud Kristiansen om busdækningen specielt i området omkring
Sønderskovvej syd for banelinien redegjorde Steffen Sønderskov nærmere for Midttrafiks
overvejelser og analyser af passagergrundlag.
På spørgsmål fra Elsebeth Bisbo om Asmusgård-grunden, oplyste formanden, at fællesrådet
pt kun havde udtalt sig i forbindelse med kommunens forundersøgelse, der skulle afklare
mulighederne . Tilsvarende gjaldt spørgsmålet om evt. anlæg af skydebaner på de tidligere
fodboldbaner i mosen.
Per Ole Overgaard rejste spørgsmålet om offentligt anlæg af sti ved legepladsen i Elleparken
som forlængelse af stianlægget over mod Skårupgaard Skov.
På spørgsmål fra Elsted Landsbylaug pointeredes, at forudsætningen for en evt. bebyggelse
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af den grønne kile øst for Elsted fra fællesrådet side var, at bebyggelsen i givet fald skulle
være af begrænset karakter og tilføre landsbyen klare kvaliteter.
Beretningerne blev herefter godkendt.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2015.
Regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen, blev gennemgået af kassereren, Per
Hebbelstrup. I stedet for et budgetteret underskud på 9.700 kr. var resultatet et underskud på
19.669, hvilket var udtryk for et højere aktivitetsniveau og derfor tilfredsstillende. Status
viste herefter en egenkapital på 142.112.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag at behandle.
6. Orientering om og godkendelse af budget for 2017 samt godkendelse af kontingent.
Forslag til budgettet blev forelagt og gennemgået af kassereren. Der forventedes indtægter
på 37.100 og pt. udgifter på 47.200, - et budgetteret underskud på niveau med budgettet for
2016. Forskellige udgiftskrævende aktiviteter kunne forudses men ikke pt. konkret
budgetlægges. Forretningsudvalget foreslog uændret kontingent på 200 kr for 2017.
Forslag til budget og kontingent blev godkendt.
7. Valg af formand.
Flemming Larsen blev genvalgt.
8. Valg af øvrige medlemmer til Forretningsudvalget.
Steffen Sønderskov, Jørgen Andersen, Birgit Donslund og Hans Schiøtt blev genvalgt. Der
var ikke forslag om andre kandidater.
9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Efter forsalg af 3 kandidater, Svend Aage Christensen, John Noer og Poul Erik Pedersen
blev ved skriftlig afstemning Svend Aage Christensen valgt som 1. suppleant og John Noer
som 2. suppleant.
10. Valg af revisor.
Claus Fredsøe blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleanter.
Randi Mønster og Søren Flarup blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Elsebeth Bisbo udtrykte anerkendelse til forretningsudvalget for dets arbejde.
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Repræsentantskabsmødet sluttede kl 20.35, hvor formanden udtrykte tak til dirigenten for god
og myndig ledelse og til forsamlingen for fremmødet. Samtidig opfordrede han til, at
interesserede ikke holdt sig tilbage med deltagelse i arbejdet i fællesrådets forskellige udvalg og
arbejdsgrupper.
Lystrup den 20. maj 2016
Dirigent: Arne Pedersen/Referent: Jørgen Andersen
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