
Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 137.

Tid og sted: tirsdag d. 25. marts 2008, Lystrup Beboerhus, lokale V2

Tilstede: Per Østergaard, Poul Erik Pedersen, Anne Mette Kallehauge, Hans Schiøtt, John 
Mikkelsen, Bent Jensen,
Christian S. Matthiesen, Lis Jørgensen.

Afbud: Svend Aage Kirkegaard.

Referent: L. J.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde nr. 136, udsendt 21.2
3. Meddelelser (nyhedsbrev fra Liv i Lystrup er videresendt)
4. Økonomi (budget?)
5. Byudviklingsudvalg
6. Infrastrukturudvalg, kommentar vedr. letbane er udsendt fra CSM
7. Kulturudvalg, legepladsen i Sønderskoven, se videresendte fra AMK
8. Forslag fra John M. udvalgsformænds honorar til udokumenterede udgifter
9. Evt.   

Punkt 1.
Dagsorden godkendt.

Punkt 2.
Referat godkendt.

Punkt 3.
H. S. udleverede en folder, som viser hvor man kan henvende sig i Teknik og Miljø samt et blad, 
Eksempler på opgaver 2008 i afdelingen for Teknik og Miljø, Århus Kommune.

Opsamling på Fællesrådsseminar 2008 er som notat sendt ud til FU.
De emner/ områder der diskuteres på seminaret kunne i forvejen måske bestemmes, da formålet 
med seminaret er
det, man lokalt sætter højest.
FU vil gerne have indflydelse på prioriteten af de områder, der er til diskussion.

Fremtidsværksted om Forbrugernes forventninger til moderne vand- og spildevandsforsyninger er 
emnet på et
heldagsarrangement på Vilhelmsborg d.14. april. Man skal tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage.

Der er konference d. 2. april, Studenterhuset Århus, Nordhavnsgade 1, Århus C. Emnet er ” 
Visioner for Århus ”
Ved tilmelding kontakt H.S. 



Ang.” Liv i Lystrup” blev man enige om at kontakte og indkalde L.I.F`s Formand Torben Märcher.
T. M. kom og deltog i diskussionen ang. MÅSKE Føtex i Lystrup, beliggende nær motorvejen på 
Sønderskovvej,
Og ikke mindst, hvem der melder ud, og hvad der meldes ud ved møder hos kommunen.
T. M. møder med Kommunen d. 16. april og er talsmand for ”Liv i Lystrup” og T.M. vil i forhold 
til Føtex`s evt.
beliggenhed i Lystrup være neutral, og primært orientere om” Liv i Lystrup”
Derefter forlod T.M. mødet.
Føtex evt. indtog i Lystrup er en oplagt opgave for Byudviklingsudvalget, og FU vil sørge for, at 
udvalget hører 
om argumenter for og imod Føtex fra ”Liv i Lystrup”

Punkt 4.
Økonomi fremlagt af P.Ø. 
P.Ø. arbejder fortsat med enkelte restancer.
Budget er på dagsorden på næste møde.

Punkt 5.
Ingen kommentar, udover hvad der blev sagt, da T. M. deltog i mødet.

Punkt 6.
Ang. Letbane i Århusområdet – etabe 1, sendes kommentarer til Århus Kommune.
Tidligere sager der er sendt til Trafik og Veje, bliver efterfølgende refereret om efter møder i 
kommunen.

Problematik omkring en gittermast, der var påtænkt at sætte på en mark ved Asmusgård, er løst idet 
grundejer-
foreningen, Solbærhaven har protesteret så meget, at sagen ikke bliver til noget.

Punkt 7.
Legepladsen i Sønderskoven afklares, når Kommunen har givet lyd fra sig, også i forbindelse med 
de andre
emner i ”Liv i Lystrup”
FU anbefaler Kulturudvalget at fortsætte samarbejdet med Byudviklingsudvalget omkring 
Bevægelsesparken.

Kulturudvalget indstiller til ”Byens borger”

Bred enighed om at Fællesrådets hjemmeside trænger til ”fest,” farver og nyheder.
Udvalgene opfordres til at skrive artikler, og gerne den gode historie, til hjemmesiden.
P.Ø. vil ved næste møde give et minikursus i opsætning af hjemmesiden.

Ligeledes opfordres udvalgene til at lave indlæg til Lokalavisen.



Folderudvalget har arbejdet på at søsætte et nyhedsblad til husstandsomdeling. Udvalget arbejder 
videre med
opsætning, udgivelse, priser osv.

Punkt 8.
P.T. ikke aktuelt at honorere udvalgsformænd, emnet kan om nødvendig tages op.
Bon fra evt. udgifter refunderes hos kasser, P.Ø.

Punkt 9.
FU- medlemmer der er på valg, bør nu overveje om de vil fortsætte!
A.M.K. ønsker ikke genvalg.

Næste møde er d. 16. april. Kreativ værksted Beboerhuset.
Afbud fra P.E.P. og J.M.

Venlig hilsen
Lis Jørgensen


