Referat fra møde i Byudviklingsudvalget under Lystrup, Elsted, Elev og Nye Fællesråd.
Den 3. marts 2021 kl. 19.30. Mødet blev holdt virtuelt på teams.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. januar
Godkendt.
3. Nyt om Lystrup Midte (Flemming)
Flemming orienterede om status på projektet, herunder om drøftelser med COOP og Aarhus
Kommune. Der er fortsat retning på projektet, som dog også er påvirket af Corona-situationen.
Niels orienterede om planerne for den nye 3. hal i Idrætscentret. Udvalget bag er inviteret til
drøftelser med Aarhus Kommune.
Det blev drøftet om der kan / burde etableres samarbejde på tværs af idrætsforeningerne i Lystrup,
Elev og Nye – hvis der kan samarbejdes på tværs kan ressourcerne udnyttes bedre. Mads og Lehn
overvejer tættere samarbejde på tværs – særligt mellem Elev og Nye.
4. Status på ”det gamle mejeri i Bygaden” – skal Rema 1000 kontaktes ? (Flemming)
Lidl har trukket sig fra projektet.
Jørgen og Sven kontakter Rema + EDC + andre interessenter for at afklare status.
5. SF i byrådet har holdt møde med Flemming og Steffen om en helhedsplan for Lystrup (Flemming
og Steffen)
Steffen og Flemming orienterede fra møde med Thomas Medom og Mette Bjerre (begge SF), som
har foreslået udarbejdelse af helhedsplan for Lystrup, hvilket forelægges byrådet.
Lasse drøfter med S om de ser problem i at SF fremsætter forslaget. Lasse arrangerer møde med S.
6. Åben By Festival 2021 den 17-19. september i Elev / Nye– planlægnings- / inspirationsmøde den 3.
marts
Lehn, Mads og Flemming orienterede fra planlægningsmødet den 3. marts.
7. Gennemgang af lokalsamfundsbeskrivelsen for Lystrup, Elsted og Elev i Kommuneplan 2017.
Lokalsamfundsbeskrivelse-for-Lystrup-Elsted-og-Elev-slut-version.pdf (8520.dk)
Punktet blev drøftet. Flemming og Jørgen udarbejder forslag til procesplan for det videre arbejde.
8. Forslag til nye og gamle fokuspunkter i den kommende lokalsamfundsbeskrivelse,
Se ovenfor.

9. Hvordan får vi gang i den lokale debat f.eks. ved virtuelle og fysiske borgermøder, møder i
medlemsforeninger og på institutioner, nedsættelse af debatfora, udarbejdelse af plancher m.v.
Se ovenfor.
I november er der kommunalvalg, hvor der muligvis kan orienteres om Fællesrådets arbejde på
valgstedet. Afventer godkendelse fra Valgsekretariatet (Lene Hartig).
10. Eventuelt.
Næste møde blev aftalt til 28. april – igen virtuelt. Uffe indkalder.

