
Referat FU – møde 132 19.9.2007

Tid og sted: 19.9.2007 i Elsted – Lystrup Beboerhus, lokale 3

Til stede: C. S. Mathiesen, John Mikkelsen, Poul-Erik Pedersen, Tage Petersen (for Steen 
Pedersen), Hans Schiøtt, Gudrun Vandel (for Annemette Kallehauge).

Afbud: Lis Jørgensen, Per Østergaard

Referent: HS

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 131 
3. Meddelelser 
4. Endelig beslutning om formål og kommissorium for FU og fagudvalgene. Forslaget var 

medsendt til møde 130 
5. Infrastrukturudvalg. Beslutning vedr. vedlagte sager 
6. Byudviklingsudvalg. Herunder opfølgning på fællesrådenes dialogmøde med kommunen 

13.9. 
7. Kulturudvalg 
8. Arbejdet med Lystrup bymidte etc. Seneste mødereferater er vedlagt. Seminar 29.9. 

Indbydelse ’Liv i Lystrup’ vedlagt. Den bliver udsendt i denne uge til de involverede. Vil 
du, Steen, sende den til udvalget vedr. bevægelsesparken – jeg har ikke adresserne. 

9. Pressekontakt 
10. Eventuelt 

Pkt. 1
Godkendt

Pkt. 2
Godkendt

Pkt. 3
• Der forelå økonomirapport, som ikke gav anledning til bemærkninger
• Hans Høyrup fra Lions Club Lystrup havde henvendt sig med spørgsmål om fællesrådets 

arbejde for forbedring af forholdene ved Engsøen. HS havde givet et foreløbigt svar. Det 
overlodes til infrastrukturudvalget at se nærmere på forslagene fra HH.

• Elsted Landsbylaug havde rykket for svar vedrørende en henvendelse til kommunen, se ref . 
fra møde 130. HS havde svaret på rykkeren og beklaget det manglende svar.

• Der var en henvendelse fra et tysk ’Internet Register’ om optagelse. Henvendelsen bliver 
skrottet.

Pkt. 4
Kulturudvalget havde ikke behandlet sagen endnu. Kommissorierne for FU, Byplanudvalg og 
Infrastrukturudvalg blev godkendt med mindre ændringer. Man afventer tilbagemelding fra KU til 
et senere møde.
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Pkt. 5
Der forelå forslag til breve til kommunen om etablering af rundkørsel/lysregulering ved 
Indelukket/Sønderskovvej og om buslomme på Sønderskovvej ved Lystruplund. FU bakkede op om 
at brevene sendes til kommunen, underskrevet af HS og CSM.

Pkt. 6
HS og Erik B. Andersen havde deltaget i det andet dialogmøde hos kommunen om 
kommuneplanlægningen, der nu er lagt ud i offentlighedsfasen indtil 2. nov. Kommunen tilbyder at 
komme og medvirke ved borgermøde om sagen. Det besluttedes, at vi holder borgermøde 24. 
oktober i beboerhuset. HS har booket den pågældende aften, og giver besked til kommunen (Birgit 
Donslund). Da planlægningen for Elev – området også griber ind i Terp, skal dette fællesråd også 
indbydes.

Pkt. 7
Intet nyt at bemærke i forhold til de udsendte referater.

Pkt. 8
Der foreligger nu en indbydelse til seminaret 29. september. CSM, TP og GV sender indbydelsen til 
de tre udvalgs medlemmer. Omkostningerne ved seminaret, som ikke forventes at blive særlig store, 
deles lige mellem os, LIF og Lystrup Erhverv. Vigtigt, at styregruppen sikrer, at initiativerne ikke 
løber ud i sandet.

Pkt. 9
Lokalavisen har fået ny lokalmedarbejder, Jan Backe, som gerne vil samarbejde med os. Det 
aftaltes, at CSM taler med ham om en artikel om vor henvendelse til kommunen nævnt under pkt. 5, 
og at HS taler med ham om borgermødet, til hvilket der også skal sættes en annonce i avisen. Når vi 
har et udspil klar om Engsøen, skal det også omtales for ham.

Pkt. 10
Det forlyder, at postvæsenet vil lukke en del postekspeditioner, heriblandt Lystrup Postkontor. Når 
og hvis det bliver offentliggjort, vil vi protestere både overfor Posten og i pressen.

19.9.07
HS 


