Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 134.
Tid og sted: onsdag 21. dec. 2007, Lystrup Beboerhus, lokale 3.
Tilstede: Hans Schiøtt, Bent Jensen, Poul Erik Pedersen, Per Østergaard, Anne-Mette Kallehauge,
Lis Jørgensen, Steen Pedersen, John Mikkelsen, Christian Matthiesen.
Referent: L.J.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra møde nr. 133.
Meddelelser.
Godkendelse af sammenskrevet ”Liv i Lystrup.”( tidligere fremsendt ). Seneste referat
frastyregruppen er vedlagt.
5. Økonomi, herunder ansøgning til kommunen om næste års tilskud. (vedlagt)
6. Byudviklingsudvalg.
7. Kulturudvalg.
8. Infrastrukturudvalg.
9. Pressekontakt fra mødet?
10. Evt.
H.S. startede mødet med at takke Steen Pedersen for det store arbejde, som han har lagt i
Fællesrådet, og FU beklager hans afsked. S.P. afsked er grundet privat øget arbejdsmængde. S.P.
fortsætter som menigt medlem af byplanudvalget. FU ønsker ham god vind i fremtiden.
1.supp. Svend Åge Kirkegaard indgår i FU istedet for Steen Pedersen. S.Å. K. har sendt os en
hilsen, og han glæder sig til at komme til møderne og deltage i arbejdet.
Punkt 1.
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.
I punkt 4 er formuleringen ikke korrekt, idet alt nedskrevet forventes relevant, væsentlig og
interessant. Ref. beklager den forkerte formulering.
Evt. rettelser kan rettes, når vi tilsluttes Lystrup Portal.
Punkt 3.
H.S.
a. Beboerhusets reklame/ oplysningstavle forventes opsat på muren ved Lystrup apotek. Fællesrådet
har givet midler projektet.
b. Pjece fra kommunen udleveret til Kulturudvalget, ang. integrationspolitik.
c. Den 26.februar 2008 er der Seminar for Fællesrådene. Hvem der deltager, besluttes på FU- mødet
den 16. januar.
Punkt 4.
H.S.
Fremlæggelse og drøftelse af sammenskrivningen ”LIV I LYSTRUP”

FU godkender sammenskrivningen.
Nyt medlem af styregruppen i stedet for Steen Pedersen, findes på mødet den 16. januar.
Punkt 5.
Besøgstjenesten ansøger om 1000,00 Kr. Beløbet blev godkendt.
P.Ø. Ang. økonomirapportering ingen bemærkning.
Ansøgning til kommunen ang. tilskud blev godkendt.
Ang. formulering og afsendelse af breve til (måske) kommende medlemmer i Fællesrådet, tages op
på mødet den 16. januar.
H.S. tager kontakt til Birgit Dons ang. ny opdateret liste over Grundejerforeninger i 8520 området.
B.J. P.Ø. og A.M.K. kortlægger hvor mange grundejerforeninger, der har medlemskab i Lystrup
Fællesråd eller ikke er medlem. H.S. undersøger området ang. grundejerforeninger i Elev.
Lokal presseomtale og til medlemmer omkring ”LIV I LYSTRUP” drøftes i styregruppen.
Punkt 6.
S.P.
Udvalget holdt møde den 26.nov.
Kommunen har modtaget udvalgets bemærkninger ang. lokalplan 826 – Boliger ved Elmehaven i
Lystrup.
Ang. forslag til lokalplan 824 – Erhvervsområde ved Lægårdsvej og Møgelgårdsvej i
Lystrup.Lokalplan 824 er udarbejdet og vil blive fremlagt til høring. Evt. kommentarer til forslaget
vil blive behandlet på næste møde, den 14. jan. 2008.
Punkt 7.
A.M.K.
Intet nyt.
Punkt 8.
C.M.
Århus Kommune er anmodet om at se på belysning og beplantning omkring 2 tunneller under
Sønderskovvej.
FU godkendte det af Infrastrukturudvalget udarbejdende brev til Århus kommune, om den
manglende vedligehold af de grønne områder.
Ang. kritik af kommunens vedligeholdelse af grønne områder i Lystrup kontaktes Århus kommune.
Svar fra kommunen d. 18. dec: Et tilkendegivelse på at de har modtaget brev fra Fællesrådet ang.
Ørnstrupvej.
Punkt 9.
Sammenskrivningen” LIV I LYSTRUP” sendes til Århus kommunen.
Punkt 10.
Lis foreslog at næste møde, den 16.jan 2008 holdes i svømmeafdelingens klubhus.

Mødet sluttede med hyggeligt samvær og velsmagende julefrokost.
V. H. Lis Jørgensen.

