Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i
Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye
onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00 i Beboerhuset.
I alt deltog 24 repræsentanter repræsenterende 19 medlemsforeninger.

1. Valg af dirigent.
Uffe Dahl blev valgt som dirigent. Uffe Dahl konstaterede repræsentantskabsmødets lovlighed.
2. Forretningsudvalgets beretning.
Forretningsudvalgets beretning blev taget til efterretning. (Beretningen er vedhæftet som bilag).
3. Udvalgsberetninger.
Udvalgsberetningerne fra Byudviklingsudvalget, Infrastrukturudvalget og Kulturudvalget blev taget til
efterretning. (Udvalgsberetningerne er vedhæftet som bilag).
Under debatten om forretningsudvalgets og de øvrige udvalgsberetninger blev der blandt andet rejst
spørgsmål og synspunkter vedrørende Letbanen. Spørgsmålet om fremtiden for festpladsen (pladsen nord
for Sønderskoven i krydset mellem Lystrupvej og Lystrup Centervej blev drøftet og kommenteret.
Spørgsmålet om anvendelsen og udfordringen ved fortsat at benytte 8520 som betegnelse for Fællesrådets
område blev berørt. Kommunens planer om privatisering af en række af de offentlige veje i området og
nødvendigheden af flere informationer blev fremhævet. Det blev fremført, at man burde arbejde for, at ppladsen ved Sønderskovvej/Fordelerringen blev bragt i en bedre tilstand.

Formanden opfordrede det kommende forretningsudvalg til at arbejde videre med de rejste
spørgsmål og emner i den kommende sæson
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2017.
Regnskabet, der er vedhæftet, blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.

Forretningsudvalget foreslog, at der under Forretningsudvalget nedsættes et Børne- og
ungdomsudvalg på linje med de øvrige faste udvalg. Fællesrådet bliver i stigende grad involveret i
spørgsmål der har betydning for børne- og ungdomsområdet. Det var derfor ønskeligt at der blev
nedsat et nyt fast udvalg om disse emner. Det er håbet, at udvalget kan besættes med
medlemmer, der aktuelt har kontakt med børn og unge i området. Repræsentantskabet bakkede
op om forretningsudvalgets forslag og opfordrer det kommende forretningsudvalg til at arbejde
videre med planen.

6. Orientering om og godkendelse af budget for 2019 samt godkendelse af kontingent.
Det fremlagte budgetforslag blev vedtaget (Budgettet er vedhæftet som bilag). Kontingentet for 2019
fastsættes uforandret til 200 kr. pr. år.
7. Valg af formand.
Flemming Larsen blev genvalgt.
8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget.
Steffen Sønderskov blev genvalgt.
Birgit Donslund blev genvalgt.
Mads Hulgaard blev nyvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Sven Aage Christensen blev genvalgt som 1. ste suppleant
Annette Solari blev genvalgt som 2. suppleant.
10. Valg af revisor.
Palle Rasmussen blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleanter.
Randi Mønster og Søren Flarup blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Byggeriet og planerne for arealet ved Lægårdsvej fra Sønderskovvej langs med motorvejen blev berørt.
Fællesrådet er bekendt med at der pt. opføres bygninger til brug for Lystrup Dyrehospital. Fællesrådet er
bekendt med, at der endnu ikke er truffet endelige aftaler og beslutninger for brugen af arealet.
Spørgsmålet om helhedsplanen for Nye blev berørt. Blandt andet bør man være opmærksom på
placeringen af skolen og centerfaciliteterne og deres betydning for trafikforholdene.
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