
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD BYPLANUDVALGET
MØDEREFERAT FRA MØDET DEN 19. MARTS 2007.

Til stede: Steen Pedersen (formand)
      Peder Hvidkjær

Svend Aage Kirkegaard
Tage Petersen (referent)

Afbud fra Hans Schiøtt, Erik B. Andersen og Jørgen Bertelsen

1. Siden Sidst

1.1 Idrætscenter/Centerbebyggelse

Steen Pedersen orienterede om møde med Lystrup Idrætsforening og om ”Visionsoplæg for 
Lystrup Idrætscenter”. Vedlagt som Bilag 1.
Det bemærkes, at Idrætsforeningens Visionsoplæg er udarbejdet uden at de implicerede har haft
kendskab til Fællesrådets oplæg vedrørende Bevægelsesparken.
De fælles bestræbelser skal koordineres. Vi mener dog ikke, at forslagene er i modstrid; men at 
Bevægelsesparken bør have første prioritet.

1.2 Erhvervsarealer langs motorvejen

Vi har modtaget mail vedrørende ”Forundersøgelse vedrørende eventuel udarbejdelse af forslag
til lokalplan for et erhvervsområde ved Lægårdsvej mellem Grenåbanen og motorvejen i 
Lystrup”. Forslaget vedlægges som bilag 4.
Erik B. Andersen og Tage Petersen holder øje med sagen.

2. Orientering om festplads /bevægelsesplads

Sten Pedersen orienterede om arbejdet i bevægelsesparkudvalget. Se vedlagte referat af møde i 
”Rønnow-udvalget”.
Det berammede borgermøde den 18/4 aflyses og der planlægges i stedet med et fælles  
borgermøde den 8. eller 9. maj.
Som oplæg til borgermødet er planlagt et møde med Idrætsforeningen onsdag, den 11/4 kl. 
16,30 i Lystruphallen.
Fra fællesrådets side regnes med deltagelse af Poul Erik Pedersen, Hans Schiøtt, Svend Aage 
Kirkegaard og Steen Pedersen.

Svend Aage Kirkegaard kontakter Erik B. Andersen vedr. markedsføringen af 
bevægelsesparken.

3. Orientering om den nye kommuneplan

Sten Pedersen orienterede om Dialogmødet den 7/3.
Specielt blev drøftet planerne om udbygningen syd for Elev (5 – 7.000 boliger, 10 – 15.000 
indbyggere, butikscenter og ny skole).
Vi har ikke noget mod udbygningsplanerne; men mener, at det bør tilstræbes at få så varieret en
bebyggelse med mulighed for uddannelsesinstitutioner etc. 
Vi skal fremkomme med vore bemærkninger til kommuneplanlægningen.
Den 29. marts afholdes stormøde om kommuneplanen.

4. Brev fra Elsted Landsbylaug vedr. evt. skovrejsning øst for Elsted

Brevet fra Landsbylauget (Bilag 3) blev drøftet.
Der var enighed om, at vi støtter Landsbylaugets bestræbelser.



5. Eventuelt

Det blev nævnt, at bebyggelserne langs Møgelgårdsvej bør saneres.
Vi prioriterer beplantning om boldbanerne frem for skovrejsning nord for Lystrup.

6. Næste møde

Næste møde afholdes mandag, den 23. april 2007 kl. 19,00. Elsted Kirkeplads nr. 6. 

Tage Petersen

Bilag:
1. Visionsoplæg for Lystrup Idrætscenter.
2. Mødereferat ”Rønnow udvalget”.
3. Udkast til brev Elsted Landsbylaug vedr. evt. skovrejsning øst for Elsted.
4. Mail fra Mogens Vasegaard vedr. Forundersøgelser vedrørende eventuel udarbejdelse af 
    forslag til lokalplan for et nyt erhvervsområde ved Lægårdsvej mellem Grenåbanen og
    motorvejen i Lystrup.



Bilag 1



Bilag 2



Bilag 3





Bilag 4
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