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

Den 26. april 2022 kl. 17.00 I Beboerhuset i Lystrup

Deltagere: Flemming, Steffen, Lasse, Lehn, Jørgen, Uffe (afbud: Hans og Sven)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Valg af referent – Uffe blev valgt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 8.2.2022
– godkendt med den bemærkning at Byudvalget drøftede uden stillingtagen udstykningen af nye 
grunde ved Kærgården (ordet ”accepterede” udgår) 

4. Generelle meddelelser om løst og fast  
- Haludvidelsen – projektet er ikke opstartet endnu men forventet opstart er i foråret 2022
- Rema 1000, Aldi, Lidl - der kører mange rygter – Lild HAR opkøbt hus bag det gamle mejeri og de   
                                              tre aktører kæmper om at komme først – næppe plads til dem alle tre
- Møgelgårdsvej – Jacob Brandstrup har opkøbt jord ved militærfabrikken, hvor anvendelsen  
                                  ændres i kommuneplanen til erhverv og boliger
- Nye mv. – Lehn fortæller om Tækkers køb af en vandrekirke til Nye, som placeres ved Nyma 

5. Lystrup Bymidte-projekt – status (Flemming)  
- Projektet er på stand-by da Boligministeriet skal tages i ed vedr. den del der vedrører 

boligforeningsboligerne. Ministeriets behandlingstid er ukendt.
- Der er ansøgt om midler til Fælleshus i statens 130 mio. kr. pulje. 

6. Helhedsplan for Lystrup 
- Helhedsplanen kommer efter Bymidte-projektets gennemførelse.
- Fællesrådet holder møde med konsulent som har erfaring med borgerinvolvering ift. it o.l.
- Både ældre, børn, unge, sport og partier bør involveres

7. Fokusgruppe Lystrup med byrådspolitikere 
- Enighed om at første møde med politikerne holdes den 6. oktober kl. 17 i Elev Sognehus  - 

Lehn har booket huset og sørger for kaffe og småkager til mødet
- Lone Norlander, Mette Bjerre, Steffen Wich, Mette Skautrup, Gert Bjerregaard og Jacob 

Søgaard Clausen inviteres til mødet
- Der holdes møde i By-udvalget den 14. juni kl. 19.30 i Beboerhuset hvor mødet med 

politikerne forberedes 



8. Skole-samarbejdet med skolerne i Lystrup, Elsted, Elev
- Intet nyt

9. Status på udstykning af nye grunde i området – bl.a. samarbejde med Kærgården   
- Intet nyt

10. EU-afstemning den 1. juni  
- Alle i Fællesrådet opfordres til at medvirke ved valget til ”En dag i demokratiets tjeneste” – det 

bliver hyggeligt og en nem omgang – tilmelding via kommunens hjemmeside

11. Nyt mødetidspunkt 
- 14. juni kl. 19.30 i Beboerhuset med en afsluttende vinsmagning ved Flemming – kom på cykel

😊😊 

12. Eventuelt.
- Per Ole Overgaard vil gerne indtræde i By-udvalget – godkendt – Uffe inviterer ham til næste 

møde 
- Hvem har ansvaret for vedligehold af legeredskaber i skoven ved kirken ?? – kommunen eller 

Fællesrådet – Fællesrådet afklarer  


