
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET 

Referat af møde mandag den 29. august 2016 kl. 17.15 hos Birgit, Lystrupvej 259.

Fraværende: Hanne og Britt

Dagsorden:

1. Meddelelser
Velkommen til det nye medlem i udvalget – Britt Greve Jensen, som desværre var forhindret.
Hanne er ifølge Flemming på vej ud af fællesrådsarbejdet, da hun er presset arbejdsmæssigt. Vil
angiveligt sørge for, at Erhvervsforeningen udpeger nyt medlem.

2. Udvalgets sammensætning og konstitution af udvalget.
Birgit blev udpeget som ny formand.

3. Ideer til den kommende proces ifbm. Kommuneplan 2007.
Der lægges vægt på at komme tidligt ind i processen i forhold til Aarhus Kommune. Fællesrådet
skal indtage en offensiv rolle med udgangspunkt i høringssvaret i forhold til planstrategien.
Det fremgår af byrådsindstillingen, at Aarhus kommune vil holde dialogmøder med Fællesrådet.
Der kan derfor ikke fastlægges en nærmere tids- og procesplan, førend der er sat tid på de 
omtalte dialogmøder.
Konkret blev det aftalt, at Birgit tager kontakt til kommuneplanchef Niels-Peter Mohr for at 
høre om det påtænkte forløb – idet det forudsættes, at der holdes møder med 
Byudviklingsudvalget i lokalområdet.
Der holdes nyt møde i udvalget, når kontakten til NPM er etableret, hvor der blandt andet tages 
stilling til de næste faser i processen.
Under alle omstændigheder bør der overvejes en byvandring med udgangspunkt i Fællesrådets 
høringssvar til planstrategien.

4. Stien langs Ellebækken.
Der forelå ikke en ny status. Birgit jagter igen Aarhus Kommune v/Susanne Dyrlund.

5. Socialt og fagligt fælles arrangement for medlemmer af Fællesrådets forskellige udvalg.
Flemming nævnte, at der var stor tilslutning til arrangementet den 10. september.
Udvalget ser frem til, at alle gode ideer vendes.

 
6. Eventuelt

Flemming gjorde rede for en henvendelse fra Inge Riisgaard og Arne Pedersen med et ønske om
plante skov på arealet mellem Elsted landsby og Sønderskovvej. Et udkast til svar var udsendt – 
hvori der var gjort rede for fællesrådets tilkendegivelser i høringssvaret til planstrategien. 
Udvalget tilsluttede sig udkastet.

7. Næste møde
Jf. punkt 3 satses der på et hurtigt møde efter Birgit har talt med NPM.

Hilsen Birgit


