
Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 131.

Tid og sted: onsdag 15.8.2007, Lystrup Beboerhus, lokale 3.

Til stede: Anne-Mette Kallehauge, Christian Matthiesen, John Mikkelsen, Steen Pedersen, Hans 
Schiøtt, Per Østergaard.

Referent: HS

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 130. Evt. kommentarer til ref. fra repræsentantskabsmødet. 
3. Meddelelser 
4. Minikursus ved PØ for de tungnemme – heriblandt formanden – i group care. 
5. Endelig beslutning om formål og kommissorium for FU og fagudvalgene. Forslaget var 

medsendt til møde 130. 
6. Referater fra medlemmerne i arbejdsgrupperne for Lystrup bymidte etc. Mødereferat er 

vedlagt. Eventuelle indspark fra FU. 
7. Fællesrådets kommunikation udadtil. Fortsat fra sidst 
8. Eventuelt 

Pkt. 1.
Godkendt

Pkt. 2
Referat 130 godkendt. Repræsentantskabsreferat taget til efterretning.

Pkt. 3
• 2. rate fra kommunen (10.000 kr.) er modtaget. 
• Formanden havde overrakt præmien til ’Årets Lokalitet’ – Elsted Kirkegård – i forbindelse 

med festligholdelsen af 25-års fødselsdagen for Elsted Sognegård.
• Økonomioversigten gav ikke anledning til bemærkninger
• Der var invitation fra kommunen til et arrangement ved engsøen 28. august 12.30 til 

markering af åbning af stierne, den nye skov og aktivitetsplads for børn og voksne

Pkt. 4
PØ fortalte lidt om group care. De, som endnu ikke har tilmeldt sig, vil gøre det snarest.

Pkt. 5
Udvalgene havde endnu ikke nået at tage stilling til forslaget (sommerferie). Punktet udsættes til 
næste gang. FU hælder til den centrale model, som forslaget lægger op til.

Pkt. 6
Endnu ikke så meget at referere. Arbejdsudvalgene havde haft meget fantasifulde forslag. Det 
vigtige er, at man ender med nogle forslag, som er realistiske og gennemførlige på kort og langt 
sigt. Der skal opnås enighed, hvis tingene skal kunne gennemføres. Stor opgave for styregruppen at 



holde fast og sikre en køreplan for initiativerne. Alt materiale fra grupperne lægges ind i group care 
(PØ).

Pkt. 7
• Der vil være rige muligheder for Fællesrådet i efteråret i forbindelse med 

byudviklingsplanerne for Elev – området. 
• Også gode muligheder for synlighed i forbindelse med bycenter-arbejdet. 
• Der bør sendes en folder ud i efteråret til alle husstande med beskrivelse af fællesrådet og 

dets aktuelle arbejde.
• Det skal undersøges, om der kan skaffes penge til en bedre hjemmeside (Eksempel fra Trige 

omtales).
• Redaktør efterspørges stadig. Vigtigt med en klar ’stillingsbeskrivelse’

Pkt.8
• Der efterlystes input til hjemmesiden vedr. årets lokalitet.
• Bør der være mulighed for, at udvalgsmaterialer kan scannes og gemmes elektronisk.
• Evt. kommende initiativ: Arrangement i forbindelse med åbning af motorvejen næste 

efterår.

16.08.2007.
HS


