
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD BYPLANUDVALGET
MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 26. SEPTEMBER 2005.

Til stede: Steen Pedersen (formand)
      Jørgen Bertelsen
      Peder Hvidkjær

Arne Christensen
Svend Aage Kirkegaard

      Tage Petersen (referent)

1. Siden sidst

1.1 Lystrup-messen 2005

Messen blev aflyst.
Det overvejes at afholde en messe til foråret i stedet for.

2. Udkast til brugeraftale på matr. Nr. 15 ig Elsted By (Festpladsen)

Ejendomsforvaltningen Udkast til Brugeraftale samt Svend Åge Kirkegaard plan og 
beskrivelse blev drøftet.
Byplanudvalget betragter det som sin opgave at få planerne igangsat.
Der var enighed om, at fællesrådet ikke kan være juridisk/økonomisk ansvarlig for 
drift af pladsen.
Det blev derfor besluttet, at Steen Pedersen retter henvendelse til Andelsforeningen 
Lystrup Idrætscenter, for at høre om Andelsforeningen vil påtage sig opgaven.
Steen Pedersen indkalder til møde med Andelsforeningen (Tirsdag, den 25. oktober 
kl. 19.00 i Idrætscentret).
Vi foreslår at Steen Pedersen, Svend Åge Kirkegård og Fællesrådets formand 
deltager i dette møde.
På mødet med Andelsforeningen vil Byplanudvalget redegøre for Byplanudvalgets 
planer for pladsens udformning og anvendelse.
Efter dette møde rettes evt. henvendelse til øvrige brugere af pladsen.

For god ordens skyld mener vi, at Fællesrådet bør skrive til Ejendomsforvaltningen 
og takke for  brevet af 31. maj 2005 og oplyse,  at vi arbejder videre med sagen.
Kirkegård laver udkast til brev.

3. Møde med stadarkitektens kontor

Der er aftalt møde vedrørende planlægning af erhvervsområdet ved motorvejen med 
Stadsakitektens kontor (Byplanafdelingen) den 29/9 kl. 10.00. Fra Byplanudvalget 
deltager Erik B Andersen og Tage Petersen. Fra Erhverv Lystrup deltager Torben 
Stigaard.
(Tidspunktet er senere ændret til onsdag, den 5. oktober kl. 10.00) 

4. Eventuelt

4.1 Lille Elstedvej 101

Projektet blev diskuteret. Der var enighed om, at vi fastholder, at der skal være ca. 30
lejligheder og at det meste af arealet skal være grønt område.

Tage Petersen
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