
Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 135.

Tid og sted: onsdag 16. januar 2008, Lystrup Beboerhus, lokale 3.

Tilstede: John Mikkelsen, Svend Aage Kirkegaard, Bent Jensen, Poul Erik Pedersen, Hans Schiøtt,
Per Østergaard, Christian Matthiesen, Lis Jørgensen.

Afbud: Anne Mette Kallehauge.

Referent: L.J.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde 134.
3. Meddelelser.
4. Nyt medlem til styregruppen vedr. ” Liv i Lystrup” (seneste referat fra styregruppen vedlagt)
5. Økonomi, regnskab for 2007 (er udsendt), hvervebrev, mulige nye medlemmer.
6. Byudviklingsudvalg.
7. Kulturudvalg.
8. Infrastrukturudvalg.
9. Pressekontakt fra mødet?
10. Evt.

Fra kl. 18,30 til kl. 19,30 rundvisning i Lystrup Svømmehal og Svømme afdelingens Klubhus.
Instruktør Rasmus Mortensen viste rundt og fortalte om den omfattende renovering af 
svømmehallen
og fornyelse i svømmeafdelingens klubhus.
Derefter startede mødet.

 Hans Schiøtt bød Svend Aage Kirkegaard velkommen i Forretningsudvalget og FU glæder sig til
samarbejdet.

Punkt 1.
Dagsorden godkendt.

Punkt 2.
Referat godkendt.

Punkt 3.
Kommunen har i tilskud bevilget 20,000 kr. til Fællesrådet.

Følgende bliver taget op på det kommende Seminar for Fællesrådene d.26. februar:
Grønne områder.
Kollektiv trafik..

De medlemmer fra FU, som er interesseret i at deltage i seminaret bedes give H. S. besked, fristen 
er 14 dage, da der skal være tid til at forberede sig til seminaret.



FU har haft artikler i Lokalavisen. D. 26. dec. 2007 og d. 16. jan..2008.

Punkt 4.
Torben Marcher(LIF) er 1. Tovholder i styregruppen.
Styregruppen har haft et positiv møde med Centerforeningen.
Jørgen Bertelsen fra byudviklingsudvalget er valgt til medlem i styregruppen.

Punkt 5.
Regnskabet ser fint ud og blev godkendt.
Regnskabet blev på mødet underskrevet af Kasserer og Formand.
Regnskabet sendes til Revisor.

Per Østergaard har sendt hvervebreve til (måske) nye medlemmer, og der
følges op på emnet, ved næste møde.

Punkt 6.
Intet nyt.
Infrastrukturudvalget ser på, om de har nogle ideer til lokalplan 824.

Punkt 7.
Intet nyt.

Punkt 8.
Brevet til Trafik og Veje blev godtaget og underskrevet af H. S. og C. M.

Punkt 9.
På det ordinære repræsentantskabsmøde skal der bestemmes og afsættes et
max beløb til den kommende Lystrup Portal.
Fællesrådets folder? Hvordan skal den se ud? Hvad skal den indeholde?
Alle opfordres til at gå i tænkeboksen, og komme med gode ideer til folderen!

Aktuelle emner skal gerne i Lokalavisen, p.t. er det måske byudviklingsudvalget,
der ”ryster op” med interessante nyheder.

Alle er enige om, at synlighed i Lokal området er ønskeligt.

Punkt 10.
Spørgsmål om Beboerhusets opslagstavle, ved Lystrup Apotek, (givet af FU) bliver opsat?
I skrivende stund erindrer referenten, at en mail fra H.S. fortalte, at tavlen bliver sat op.

Næste møde er d. 20.februar 2008 i Kreativ Værksted, Beboerhuset.
Obs. Der er ikke reserveret lokale fremover, altså efter næste møde!

Venlig hilsen
Lis Jørgensen 



 


