
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET 

Referat af møde onsdag den 5. april 2017 kl. 17.00 i det udvidede Byudviklingsudvalg om forslag 
til Kommuneplan 2017 i ”Underhuset”.

Til stede var: Flemming, Hans, Lehn, Niels, Jørgen, Steffen og Birgit

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 9. januar 2017 
Referatet blev godkendt.
NB: Undskyld. Det skulle have været fra mødet den 22. februar 2017. Håber, at I også 
kan godkende dette referat.

2. Forslag til Kommuneplan 2017
a) Drøftelse af mulige opmærksomhedspunkter
Drøftelsen tog udgangspunkt i notat fra Flemming og Birgit.
Der var enighed om, at der skal sættes fokus på følgende punkter:
- Ændring af status for nuværende bydelscenter til et lokalcenter samt udpegning af
  området omkring stationen til et nyt bycenter. Nuværende status for området ved   
  Lystrup Centervej ønskes fastholdt og stationsarealet udpeget til lokalcenter.
 - Principielt stiller man sig uforstående overfor, at ønsket om byomdannelse og 
  fortætning ikke er imødekommet, når det netop er et tema i kommuneplanforslaget.
- Fællesrådet er imod skovrejsning mod Hjortshøj som ødelæggende for det unikke
  landskab.
b) Foretræde for Teknisk Udvalg om principielle spørgsmål?
Der var enighed om, at der nu anmodes om foretræde med udgangspunkt i ovennævnte
fokuspunkter.
Flemming og 1-2 yderligere medlemmer af udvalget deltager.
Flemming udarbejder udkast til papir, der rundsendes til FU og BY til eventuelle 
kommentarer.
Parallelt hermed kontakter Hans et par udvalgsmedlemmer med henblik på en særskilt
indføring i fokuspunkter.
c) Den fortsatte proces
Flemming og Birgit deltager i det kommunale orienteringsmøde den 19. april. Birgit
tilmelder (er sket).
I øvrigt tages der stilling til den fortsatte proces senere i forløbet.

3. Eventuelt
I konsekvens af sammenfald mellem FU-mødet og orienteringsmødet tager Flemming 
skridt til at aflyse FU.
Sammen med papiret til Teknisk udvalg udsendes notatet oom opmærksomhedspunkter 
til FU.
Spørgsmålet om ordstyrer til repræsentantskabsmødet blev vendt.

4. Næste møde
Nyt møde er aftalt til 26. april 2017, kl. 17.00 hos Hans, Stokbrovej 5.

Hilsen
Birgit


