
Referat af byudviklingsudvalgsmøde tirsdag den 30. november kl. 19.30 i Beboerhuset med følgende 
dagsorden:
Fraværende: Mads, Jørgen, Niels og Hans

1) Godkendelse af dagsorden og referat – referent 
Godkendt, Fl valgt til referent.

2) Meddelelser
Møgelgårdsvej. Arealet omkring Møgelgårdvejs vestlige ende har ændret status fra rent erhverv 
til blandet bolig og erhverv. Så vidt vides arbejder flere investorer med planer for området. 
Rema1000 er måske fortsat interesseret i at etablere sig på bygaden. Sven og Jørgen tager 
kontakt til Rema1000.
Hovmarksparken. En beboergruppe arbejder med en plan for etablering af en legeplads i parken. 
Nytårskur den 12. januar 2022 kl. 18.30.

3) Lystrup Bymidte-projekt. Dorte Ringgard Simonsen, der er projektleder i kommunen for 
projektet har oplyst, at man forsøger at inddrage kommunale aktiviteter og grunde i projektet.

4) Evaluering af valgmøder, byrådsvalget og dialogen med politikerne. Overordnet fik vi en 
del ud af valgmødet. En lidt usikker start betød, at vi ikke fik gjort dagsordenen klar for 
tilhørerne.

Uffe foreslår at vi inviterer udvalgte politikere til at deltage i en ”Fokus-Gruppe Lystrup”, hvor 
FU og Byudviklingsudvalget løbende mødes med byrådspolitikerne og ”sparrer” om 
udviklingen i Lystrup – ex. en eller to gange om året. Det kunne være med følgende: Enh.: Lone 
Norlander (Enh. har formandsposten i Teknisk Udv.), SF: Thomas Medom, S: Annette Poulsen, 
C: Mette Skautrup (C har rådmandsposten i Teknik & Miljø), V: Gert Bjerregaard og DF: Jacob 
Søgaard Clausen. Sidstnævnte og Lone Norlander bor i Lystrup i dag.

Aftalt at Sven spørger Mette Skautrup til råds om, hvordan vi bedst får skabt en god kontakt 
med byrådsmedlemmerne – og hvad hun tænker om en ”Fokus-Gruppe Lystrup”.

5) Drøftelse og reaktioner på mødet med ejeren (Henrik) af Kærgården. Henrik er interesseret 
i at udstykke et mindre areal til villagrunde. Vi har nævnt at vores holdning evt. kan blive 
afklaret i forbindelse med en samlet udviklingsplan (helhedsplan) for vores område. Under alle 
omstændigheder vil vi forudsætte en aftale, der skaber værdi for hele området.

6) Hvordan skaber vi plads til børns og unges aktiviteter i hele området. Behandlet under pkt. 
7.

7) Mødet med skolerne, hvilket samarbejde bør vi have med skolerne på 
byudviklingsområdet. Vi vil forsøge at udnytte kontakten til skolerne og skolebestyrelserne til 
input til helhedsplanen om emner af betydning for børn og unge i området.

8) Ideer til hvorledes vi kan sikre en lokal debat i forbindelse med udarbejdelse af 
helhedsplan for Lystrup området. En ide kan være at vi, ligesom under processen om 
lokalsamfundsbeskrivelsen, forsøger at danne en række dialog og fokusgrupper om forskellige 
emner i planen.

9) Nyt mødetidspunkt aftalt til kl. 17.00 på Bygaden 14 den 8. februar 2022.

10) Evt. Intet bemærket.


