
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD
BYUDVIKLINGSUDVALGET

REFERAT FRA MØDET DEN 21. APRIL 2008

Tilstede: Hans Schiøtt HS
                Peter Hvidkjær PH
                Svend Åge Kirkegaard SAK
                Jørgen P. Bertelsen JP
                Erik B. Andersen (referent) EBA

Afbud:    Tage Petersen TP
                Steen Pedersen                         SP

1. Siden sidst: 
      Føtexplaner om opførelse af butikscenter på HJ-PLAST – grunden 

Hans Schiøtt oplyste at han ikke havde foretaget sig noget i sagen, idet han henviste til notat fra 
embedsmændene, der mener at en butik på 3500 kvm sandsynligvis strider mod loven og vil 
være uhensigtsmæssig i forhold til de bestående butikscentre i Gl Center og Nye Center ved 
Brugsen..Vi foretager os derfor ikke noget og  afventer derfor byrådets afgørelse, når sagen 
kommer for dér.
Opførelse af  30 m. høj gittermast ved Asmusgårdsvej 1.
Udvalget ved Tage Petersen har i brev foreslået bygningsinspektoratet at masten alternativt 
bliver placeret i tilknytning til det kommende sportsanlæg. Vi har ikke modtaget svar på vores 
forslag og afventer et evt. svar.

 2. Lokalplan 80 vedr. Lille Elstedvej 101:
    Tage Petersen havde til det videre arbejde med sagen udsendt diverse bilag til medlemmerne af  
    udvalget om ejerforhold, rammebestemmelser for området samt et mødereferat dat. 5.10 2004.
    Udvalgsmedlemmerne enedes om, at det kunne være ønskeligt at tage sagen op igen, da der er   
    så mange gode intentioner, at de bør søges realiseret. Vi trænger til at blive opdateret på, hvor 
    sagen står, og vil bede Steen P på næste møde orientere om tidligere forhandlinger med bolig-’
    selskaber, ejerforhold m.m. Steen har tidligere givet udtryk for at Århus og Omegn evt. var 
    interesseret i at gå med i projektet. 

 3. Nyt om Lystrup bymidte:
    Der har været stilstand i møderne i styregruppen, oplyste Jørgen Bertelsen, men det forventes at 
    der bliver møde om en uges tid. Lystrup portalen er foreløbig blevet til en opslagstavle ved 
    Brugsen, men der arbejdes stadig med en elektronisk udgave. Som en bibemærkning hertil, men 
    uden sammenhæng i øvrigt, fortalte Hans Schiøtt, at fællesrådet vil opgradere sin hjemmeside i 
    nærmeste fremtid.

 4. Boldbanerne i Lystrup
     De sidste formaliteter omkring ekspropriation skulle nu være faldet på plads ifølge oplysninger 
     fra ”Fritid og Kultur” - forvaltningen til byrådsmedlem Steen B. Andersen, som har spurgt til 
     sagen..Afdelingens chef Ib Christensen mener, at sagen kan færdigbehandles til fremlæggelse i 
     byrådet inden sommerferien med henblik på en anlægsbevilling.
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 5. Møde med grundejerforening:
     Jørgen Bertelsen vil sammen med Steen Pedersen repræsentere vores udvalg ved møde den 29,4 
     med grundejerforening, der ønsker orientering om udviklingsplaner i Lystrup.

OBS: Hans Schiøtt vil at vi til næste møde helst skal have fundet en permanent formand for 
udvalget.

Næste møde: 22. maj 2008 kl. 19 hos Peter HvidkjærVennemindevej 51, Elev, der også påtager sig
at udsende dagsorden.

Erik B. Andersen

2


