
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET 

Referat af møde fredag den 2. december 2016 kl. 17.15 i det udvidede Byudviklingsudvalg om 
Kommuneplan 2017 hos Birgit, Sønderskovvej 259..

Til stede var: Hans, Per, Jørgen og Birgit

Flemming sygemeldt. Afbud fra øvrige.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 9. november 2016 
Referatet blev godkendt.

2. Opsamling fra møde den 24. november 2016 men Aarhus Kommune.
Mødet med N-P Mohr, Heidi Bilenberg og Hanne Ladegaard måtte opfattes som mere positivt og 
konstruktivt end mødet i oktober med nyttige kommentarer til det udsendte forslag til 
lokalsamfundsbeskrivelse. Her blev endvidere givet information om det forventede forløb af 
kommuneplanprocessen. Lokalsamfundsbeskrivelserne fra fællesrådene vil blive samlet og 
publiceret i særskilt bilagshefte til kommuneplanforslaget. Frist for indsendelse forventedes at 
blive medio januar. 
JA og Hans refererede fra fællesrådsseminaret den 29. november. Her var procestidsplan blevet 
gentaget, men efter beklagelser fra flere fællesråd over tidsfristen for aflevering var denne blevet 
udskudt til 1. marts. Vi får plancher fra seminaret incl. vores egne, som JA i hast efter Flemmings
forfald  havde udarbejdet. Disse udsendes, når de foreligger.

3. Drøftelse af revideret oplæg til lokalsamfundsbeskrivelse.
Birgit havde udsendt revideret udgave, en med rettelsesmarkeringer og en uden. 
Denne blev godkendt med en rettelse foranlediget af Pers forbehold over for, at  åbningen for 
omdannelse og fortætning i området ved Møgelgaardsvej ikke er tilstrækkelig stram  mht til sikre 
udsigtshensyn. 
JA forelagde et forslag til en udgave af lokalsamfundsbeskrivelsen med illustrationer. Han 
oplyste, at han nu mente at have fået fornøden bistand til udformning af kort/grafik og viste et 
forslag til markering af omdannelses- og fortætningsområder. Det blev godkendt, at der arbejdes 
videre med disse forslag, som udsendes til det udvidede Byudviklingsudvalg til endelig 
godkendelse, så såre materialet foreligger i færdigt  og mailbar form.

4. Næste skridt.
JA tager kontakt til Chris mhp optagelse på hjemmeside, og forslaget udsendes til 
medlemsforeningerne til høring. Frist for indsendelse af bemærkninger sættes medio februar. 
Endvidere tager JA kontakt til Kim Lokalavis for at forberede ham til en kampagneartikel, som 
skal på straks efter nytår.
Med hensyn til borgermøde, var der enighed om, at dette ikke fører nyt med sig i denne fase.

5. Evt.
Intet.

6. Dato for næste møde.
Opsamling på møde mandag den 9. januar kl. 17.15 hos Per, Lille Elstedvej 199B

Referent:  JA


