
 

 

 

 

Referat af møde i Byudviklingsudvalget under Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye. 

Den 28. april 2021 kl. 19.30. Mødet holdes virtuelt på teams. 

Deltagere: Flemming, Sven, Hans, Jørgen, Mads, Lasse, Niels, Steffen og Uffe. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 3. marts  

Godkendt  

 

2. Valg af referent 

Formanden blev valgt 

 

3. Nyt fra Fællesrådet (Flemming) 

Flemming orienterede om stort og småt og henviste til punkterne længere nede på dagsordenen. 

 

4. Status på Bymidte-projektet 

Flemming orienterede om status vedr. drøftelser med Coop og Aarhus Kommune. Den 18. maj er 

der møde med Teknik & Miljø vedr. sagen. 

 

5. Status på ”det gamle mejeri i Bygaden”   

Sven og Flemming orienterede om sagens status. Jørgen og Sven overvejer henvendelse til Reitan 

(Rema1000). 

 

6. Byrådsrepræsentanter fra S og SF har holdt møde med Fællesrådet (Lasse, Flemming og Steffen) 

Drøftelserne med byrådspolitikere fra S og SF og SF’s forslag i byrådet blev drøftet. Enighed om at 

Fællesrådet og udvalgene er upolitiske, men forbindelserne til politikerne holdes ved lige.  

 

7. Åben By Festival 2021 den 17-19. september i Elev / Nye – status 

Mads orienterede om status – der bliver formentlig 20-25 arrangementer ifm. festivalen. 

 

8. Skolelederen fra Elsted Skole (Birgitte Agersnap) efterlyser samarbejde med Fællesrådet 

Initiativet var affødt af Uffes forespørgsel vedr. skaterbane på Elsted Skole, som er forsinket pga. 

Corona men dog færdiggøres. 

Flemming, Uffe og Mads kontakter skolelederne fra Lystrup, Elsted og Elev og hører om der er 

interesse for et samarbejde på tværs af skolerne og Fællesrådet. 

 

9. Udkast til ny ”Lokalsamfundsbeskrivelse for Lystrup, Elsted og Elev” ifm. Kommuneplan 2021 

Beskrivelsen blev rost og godkendt. 

”Ømme tæer” i beskrivelsen blev drøftet, herunder at mulighederne ved arealet ved toppen af 

Sønderskovvej (Elsted Kirke) ikke bør bringes videre af Fællesrådet.   

 



10. Valg i november – kan der i den forbindelse reklameres for Fællesrådsarbejdet og indhentes nye 

aktive deltagere (pjece / stand om Fællesrådet) ?? 

Der efterspørges jævnligt nye unge kræfter til Fællesrådet og udvalgene, og derfor foreslog Uffe, at 

der udarbejdes en brochure / pjece om Fællesrådet og udvalgene til uddeling på valgdagen og ved 

andre lejligheder mhp. at orientere borgerne om arbejdet og for at evt. interesserede har en 

kontaktperson. 

Flemming, Uffe og Jørgen + Chris blev bedt om se på mulighederne.  

 

11. Nyt mødetidspunkt  

Næste møde blev aftalt til den 14. juni kl. 19.30 på teams – forudsat det ikke er muligt at mødes 

fysisk i Beboerhuset eller evt. hos Sven i Bygaden.  

 

12. Eventuelt. 

- 

 

 


