
Referat af Fællesrådets FU – møde NR. 142.

Tid og sted: 17. sept. 2008.  Kl. 19.00 Lystrup Beboerhus i kreativt værksted.

Tilstede: Per Østergaard, John Mikkelsen, Poul Erik Pedersen, Chr. S. Matthiesen,
               Chris Olsen, Hans Schiøtt, Bent Jensen, Lis Jørgensen.
Uden afbud: Flemming Strange.

Referent: L.J.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde 141
3. Meddelelser
4. Liv i Lystrup – referat fra møde 20.8 i styregruppen vedlagt. Se også nedenstående om 

portalen. Drøftelse af vor deltagelse i motorvejsåbningen
5. Udvalgene  

a. Infrastrukturudvalg
b. Byudviklingsudvalg
c. Kulturudvalg

6. Annonce i Lokalavisen om vore seneste bedrifter. Koordinator?
7. Kriminalitet i området (Lis J)
8. Forretningsorden (PØ)
9. Økonomi
10. Evt.  

Punkt 1.
Godkendt.

Punkt 2.
Godkendt.

Punkt 3.
Ved H.S.
Fødselsdagsinvitation fra Ib Ulstrup er taget til efterretning.

H.S. har meddelt Benny Thomsen, Dansk Supermarked, at grunden hvor H. J. Plastfabrikken ligger
ikke kan godkendes til at bygge et Føtex Supermarked.

Rådhuset d. 23. september: Seminar for Fællesrådene. H.S. og J.M. deltager. Tilbudet er stadig 
åbent, hvis man er interesseret.

Punkt 4.
Ved B.J. – P.Ø. – J.M.
Konklusion på evaluering af motorvejsåbning:
Arrangementet fungerede god, der var ca. 300 – 400 mennesker mødt op.
Dog synes udvalget for aktiviteterne at samarbejdet med LIF og LEF var noget forkludret.
Kommunikationen var forvirrende og til tider uden respekt for udvalgets arbejde.



Drøftelse af motorvejsåbningen vil efterfølgende komme på Styregruppens Dagsorden.
P.Ø. deltager i det næste Liv i Lystrup styregruppemøde, og derefter udtræder han af styregruppen
Der skal derfor på næste Fællesrådsmøde findes en anden person, der kan indgå i styregruppen, som 
repræsentant for Fællesrådet.

Punkt 5.
 a. Infrastrukturudvalget ved C.S. M.
Bevoksningen ved tunnellen, Sønderskovvej/Elstedhøj er beskåret kraftigt og ca.181 træer er blevet 
fældet.

Henvendelse fra en Borger: Problematik ang. rækværk ved motorvejen, sagen behandles nu i 
udvalget.

Forespørgsel fra Lokalcenter Sønderskovhus: Fodgængerovergang over Centervej ønskes for at 
sikre trafikken for de mange ældre Borgere fra Sønderskovhus, der krydser vejen daglig. Sagen 
behandles i udvalget.

Ang. de 4 projekter der prioriteres højest i Fællesrådet, har udvalget rykket kommunen for et svar.

Parkudviklingsplan: På det opfølgende møde for de 3 udvalgte områder, var det C.S.M. og B.J.
der deltog, og der var ikke mødt nogen op fra de andre involverede Fællesråd.
Endnu er der ikke udarbejdet nogen økonomisk plan for projektet. Projektets ledere forventer et 
retursvar inden for den næste måned, om Lystrup stadig er med!
Konklusion: Fællesrådet vil fortsat deltage ved kommende drøftelser, men er skeptiske i forhold til 
den udarbejdede plan for Harlev/Framlev – projektet.
På nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler i Byrådet til Udviklingsplanen.
Infrastrukturudvalget er ”kontaktperson” til Parkudviklingsplanen.

P.Ø. gør opmærksom på, at der er store trafikale problemer i den nye fordeler ring ved motorvejen, 
når folk skal til og fra arbejde. Udvalget følger op på problemerne.

b. Intet nyt fra Byudviklingsudvalget ved H.S.

c. Kulturudvalget ved H.S.
    Udvalget havde møde d. 19/8. 
    Udvalget tager på studietur lørdag d. 25. 0ktober.

Punkt 6.
Til alle udvalg:
Bidrag til nyhedsbrev/Lokalavis sendes til Hans Schiøtt senest fredag d. 3. oktober. 
Formanden redigerer stoffet og sørger for at det kommer i Lokalavisen. 22. oktober.

Punkt 7.
Ved L.J.
Konklusion efter oplæg og debat: H.S. sammenfatter et brev til SSP (skole/socialforvaltning/politi) 
og forespørger, om der er behov for Natteravnenes indtog i Lystrup, og derfra følges sagen op.

Punkt 8.



Ved P.Ø.
Redigeret forretningsorden godkendt. P.Ø. opdaterer hjemmesiden.

Punkt 9.
Ved P.Ø.
Regnskabet forelagt og taget til efterretning.

Punkt 10.
L.J. spurgte om levering af de tildelte forårsløg fra kommunen og fik at vide, at løgene var i de 
bedste grønne hænder il nærområdet.

Næste møde: Onsdag d. 22. oktober 2008. Beboerhuset/ kreativværksted.

Venlig hilsen
Lis Jørgensen

 

                    
              


