
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD BYUDVIKLINGSUDVALGET
MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 26. NOVEMBER 2007.

Til stede: Steen Pedersen (formand) SP
      Hans Schiøtt HS

Svend Aage Kirkegaard SAK
Jørgen Bertelsen JB
Peder Hvidkjær PH
Tage Petersen (referent) TP

Afbud: Erik B. Andersen EBA
 

1. Siden sidst

1.1 Lokalplan 826 – Boliger ved Elmehaven i Elsted

Vi har fået brev fra kommunen om at de har modtaget vore bemærkninger, jvf. sidste referat.

1.2 Forslag til lokalplan nr.: 824 – Erhvervsområde ved Lægårdsvej og Møgelgårdsvej i 
Lystrup

Vi har modtaget mail fra kommunen om at lokalplan 824 er  udarbejdet og vil blive fremlagt til 
høring. Se bilag 1. 
Eventuelle kommentarer til forslaget vil blive behandlet på næste møde.

2. Sammenskrivning af materiale vedr. Liv i Lystrup

Notatet - der var fremsendt til medlemmerne af byudviklingsudvalget sammen med 
dagsordenen for mødet - blev drøftet.
Der var enighed om at notatet er velegnet til at skaffe opmærksomhed om sagen.
HS oplyste at han og SP i et møde i samarbejdsudvalget har rost notatet.    

3. Hjemmesiden

SP oplyste, at sagen var sat på dagsordenen fordi der var udtrykt kritik af manglende 
opdatering.
HS oplyste, at siden nu er opdateret vedrørende udvalgene.

4. Eventuelt

Steen Pedersen har meddelt, at han på grund af  øget arbejdsmængde ikke ser sig i stand til at 
fortsætte sit arbejde i Fællesrådet/Liv i Lystrup.
Steen indvilgede dog i at forblive som menigt medlem af byplanudvalget.
JB blev foreslået som kandidat til formandsposten.

5. Næste møde

14/1 2008 kl. 19,00 hos Jørgen Bertelsen, Ellebrinken 5.

Der er i øvrigt aftalt følgende møderække: 10/3 2008 og 21/4 2008. 

Tage Petersen

Bilag 1: Tidsplan for lokalplan nr. 824.



Bilag 1 

Lokalplan 824

Side 2

Erhvervsområde ved Lægårdsvej i Lystrup 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan 
anvendes til erhvervsformål. Områdets størelse er på ca. 20 ha. Og er 
beliggende i landzone.  

 
Se stort billede  

  

Tidslinje 

 
  Lokalplanens igangsætning  (28.02.07)   

 
  Forundersøgelse  (28.02.07 - 26.03.07)   

 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag  (27.03.07 - 01.11.07)   

 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (02.11.07 - 20.11.07)   

 
  Byrådets 1. behandling  (21.11.07)   

 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse  (05.12.07 - 30.01.08)   

 
  Behandling af bemærkninger til forslaget  (31.01.08 - 06.03.08)   

 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (07.03.08 - 27.03.08)   

 
  Byrådets 2. behandling  (28.03.08)   

 
  Offentliggjort  (29.03.08 - 23.05.08)   

 
Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.  
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