
Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 139.

Tid og sted: : onsdag 21. maj kl. 19.00, Lystrup Beboerhus, kreativ værksted.

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

Afbud fra: Svend Aage Kirkegaard og Bent Jensen.

Indbudte gæster: Jens Jacobsen og Rasmus Rye Nielsen fra Portaludvalget.
                            Mogens Kamp fra Erhvervsforeningen.

Referent: L.J.

Dagsorden:

1. Møde med repræsentanter for Lystrup – Portalen til afklaring af økonomi, drift etc. Når
    Repræsentanterne er gået, afklarer vi vor stilling til projektet.
2. Godkendelse af resterende dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra møde 138.
4. Meddelelser. Teknisk Udvalgs slutbehandling af kommuneplanstrategi, herunder evt. Føtex i 
Lystrup.
    Vil formentlig foreligge på mødet.
5. Udvalgene, herunder tilbagemelding vedr. materiale til hjemmeside/avis
       a. Infrastrukturudvalg (forslag til brev til Alshøj er sendt)
       b. Kulturudvalg – indstilling til Årets Borger
       c. Byudviklingsudvalg.
6. Økonomi, herunder budget i lyset af pkt. 1. Restancer.
7. Repræsentantskabsmødet. De sidste aftaler om mødets afvikling. Vedr. pkt. 5 er der udarbejdet et 
    tillæg til Liv i Lystrup (videresendt til FU) til den videre behandling overfor kommunen og 
D.G.I. Det
    skal afstemmes med D.G.I. formanden, Søren Møller.
8. Eventuelt.

Punkt 1
Jens Jacobsen og Rasmus Rye Nielsen meddelte, at de afventede grønt lys fra styregruppen, inden
de kunne fortsætte projekt Lystrup – Portal. Foreløbig eksisterer der kun et overslag.
Man forestiller sig, at Portalen skal være let tilgængeligt og overskueligt og i en overgangsperiode
køre sidelæns med de eksisterende blade og annoncere i bladene med små appetitvækkere, der giver 
lyst til at besøge Portalen. 
Når et etablerings og driftstilbud foreligger, kan FU først tage stilling til, om de vil investere i 
Portalen.  
Efter en del drøftelser og spørgsmål fra begge parter gik gæsterne.

Spillereglerne omkring Portalen skal stå lysende klare og en aftale laves af de 3 foreninger,



Fællesrådet, Erhvervsforeningen og LIF. 
Hans Schiøtt forfatter en FU beslutning, sender rundt til gennemlæsning og eventuelt returnerer 
kommentarer.

Mogens Kamp meddelte, at Erhvervsforeningen har øremærket 50.000 kr. til Portalen, men de 
ønsker
også et reelt tilbud, før beslutning tages.
M.K. havde forslag om at samarbejde omkring forskellige begivenheder i Lystrup. Dette kunne 
f.eks.
være indvielse af Motorvejen, Messe i hallerne, Søen Rundt, Byfest, og andet.
M.K. opfordrede til at støtte en nyetableret indsamling til Palle Enøje, så han kan få dækket evt. 
udgifter,
han har i forbindelse med aktiviteter med unge mennesker i Lystrup.

Punkt 2.
Dagsorden godkendt.
Kommentar ang. samarbejde mellem Fællesrådet og Beboerhuset vedr. ”Oplev Egå Engsø med 
naturvejleder”
Fællesrådet støtter projektet, men er ikke aktive. Beboerhuset står for alt det praktiske.
Arrangementet afvikles d. 3. juni.

Punkt 3.
Referat godkendt.

Punkt 4.
Kommuneplanstrategi/Føtex ikke med på byrådsmødet d. 21. maj.
Tilskud til grønne projekter 2009, går videre til C.S. M. 
H.S. deltog i L.I.F`s Repræsentantskabsmøde d. 21. maj. H.S.roste samarbejdet.
Henvendelse fra Randi Mønster ang. fælles folder. Erhvervsforening/Fællesrådet.
H.S. spørger formelt (om ovenstående) hos Slagter Kim, om ”der er kød på sagen”

Punkt 5. 
C.S.M. Infrastrukturudvalget.
Ang. kollektiv trafik (er sendt rundt)H.S. underskrevet brev sendes til kommunen.
Ang. belysning på cykelstien mellem Lystrup og Elev (er sendt rundt)H.S. underskrevet brev sendes 
til kommunen.
Ang. sti til Skårupgård skov er kommunikationen mellem Fællesrådet og Kommunen ikke færdig.
Ang. et møde i Bygmarken 21,(Ingen Grundejerforening ) forventes det, at Fællesrådet blander sig!
Infrastrukturudvalg kommer med materiale til avis.
Har en kandidat til udvalget.

A.M.K. Kulturudvalget.
Bent Jensens forslag ang. Årets Borger/Årets Lokalitet er forkastet.
Repræsentant efter Repræsentantskabsmødet fra Kulturudvalget er Gudrun Vandel.
Det anbefales af FU at KU videreudvikler projekt Bevægelsespark.
Når man i KU går ud i verden og ser på andre ideer, bør man samarbejde med andre udvalg.
Årets Borger: Gerda og Børge Mikkelsen, der kører kioskvognen på Lokalcenter Sønderskovhus.
H.S. tilbagemelder ovenstående til KU – Formanden.



Det opfordres fra Per Østergaard, at sammenfatte noget stof til hjemmesiden om det arbejde, som 
Gerda og Børge laver.
Hvornår nyhederne skal på hjemmesiden, bestemmes af KU.
Kulturudvalget kommer med materiale til avis.

H.S. Byudviklingsudvalg.
Ang. Lille Elstedvej, genoptages sagen om boligbyggeri.
Byudviklingsudvalget bidrager med stof til avis.

Punkt 6.
Restancer er indløbet, så det ser knapt så sort ud!
2 nye Grundejerforeninger har meldt sig.
Fællesrådet har bidraget med annonce i Spejdernes folder (aktiviteter rundt om Engsøen) søndag 
den 25. maj.
Alt materiale vedr. økonomi er tilgængelig på hjemmesiden.

Punkt 7.
Huskeliste ang. Repræsentantskabsmødet den 28. maj.
Vi mødes kl. 19.00 i Beboerhusets café.
P.E.P. sørger for øl og vand + stemmesedler.
P.Ø. sørger for relevante papirer.
Referater fra udvalg sendes til FU- Formanden.
L.J. sørger for nøgle.

Venlig hilsen
L. J.

 

  
 
  


