
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD BYPLANUDVALGET
MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 9 MAJ 2005.

Til stede: Arne Christensen
              Steen Pedersen
              Tage Petersen
              Jørgen Bertelsen
              Sv. Aage Kirkegaard (ref).
              Afbud fra Erik B. Andersen og Peder Hvidkjær.

Årsberetningen:
Denne har Sv. Aage måttet fremsende forud for repræsentantskabsmødet uden drøftelse i
Byplanudvalget. Så den blev gennemgået uden indvendinger. Fremsendes til Steen P., 
som ikke har modtaget den forudgående udsendelse til medlemmerne.

Fyraftensmødet: 28 april.
Forløbet af dette drøftedes. Udfaldet synes tilfredsstillende for de holdninger 
Byplanudvalget har haft til de på fyraftensmødet behandlede tre sager, nemlig 
tagboligerne på Elstedhøj II, lukningen af Ørnstrupvej, samt Festpladsen.
Steen P. er orienteret om, at teknisk udvalg nu fremsender tagboligerne til byrådet uden 
indvendinger.
Ørnstrupvej synes, at kunne opnå én eller anden form for kompromis, måske ved 
fartbegrænsning, og forbud mod tung trafik.
Festpladsen stadig undervejs.

Festpladsen:
Arne og Sv. Aage har haft et møde med kontorchef Bent Pedersen Ejendomsforvaltningen 
og markforvalter Trolle den 22 marts. Efter yderligere aftale får Fællesrådet nu fremsendt 
et udkast til en lejekontrakt, som skal drøftes når den foreligger.
Den videre fremfærd er jo fortsat løsagtig, men måske er det muligt, at det kunne foregå i
Lystruphallernes andelsforenings regi. Steen P. vil ”lufte” det på andelsforeningens næste 
møde.

Erhvervsområderne og Erhvervsforeningen.
Tage og Erik B. har haft et møde med Erhvervsforeningen med deltagelse af bestyreren i 
Danske Bank og Fjernvarmeværkets driftsleder.mundende ud i at Erhvervsforeningen via 
arkitektfirmaet Archiplan søger et arbejde igangsat overordnet.
Byplanudvalget mener, at et møde med Erhvervsforeningen, arkitekterne og vore 
opmænd, bør være begyndende, idet vi herved får vore intentioner fremlagt. Herefter bør 
stadsarkitektens Arne Bager og Birgit Donslund inddrages.
Problemstillingerne drøftedes i øvrigt indgående.

Masterplan for Lystrup, Elsted, Elev, 8520 området.
Arne har visionært udsendt et velbearbejdet skrift om en sådan plan til såvel vore egne 
medlemmer, som forretningsudvalgets medlemmer. En spændende tanke, som ikke blot 
vil kunne belyse hvad sker, hvad er sket og hvad vil ske i fremtiden, men også danne 
grundlag for erhvervsliv, bosætning etc. etc.
Arnes tanker er vidt spændende, og vil ikke kunne magtes blot af Fællesrådet. 
Arkitektskolen, Filmskolen og Journalistskolen er det nærliggende at søge inddraget, 
måske således at planen kunne ende ud i en film om 852o området.
Arnes skitse behandles på Forretningsudvalgsmødet førstkommende onsdag, og det 
henstilles da, at man forinden gennemlæser brevet grundigt.

Næste møde efter indkaldelse og formentlig ved anden formand. Sv. Aage afgår.


