
Referat af Fællesrådets FU – møde nr. 149.

Tid og sted: onsdag den 15. april kl. 19.30 i Kreativt værksted, Lystrup Beboerhus.

Tilstede: Hans Schiøtt, Chris Olsen, Flemming Strange, Christian S. Matthiesen, John Mikkelsen,
               Per Østergaard, Poul Erik Pedersen, Lis Jørgensen.

Referent: L.J.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 148.
3. Meddelelser.
4. Infrastrukturudvalg.
5. Kulturudvalg.
6. Byudviklingsudvalg.
7. Liv i Lystrup – seneste nyt. Referat vedlagt.
8. Økonomi.
9. Repræsentantskabsmødet 26. maj.
10. Eventuelt.

Punkt.1.
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2.
Referat nr. 148 blev godkendt.

Punkt 3.
Ved H.S.
Det glade budskab: Der er kommet og kommer flere artikler i Lokalavisen, hvor også Fællesrådet er 
igangsætter og medspiller.

Det forlyder, at det går godt med Kommuneplanen i forhold til Liv i Lystrup.

Punkt 4.
Ved P.E.P. Intet nyt.

H.S. og C.S.M. har deltaget i mødet ved Vejkontoret og forelagde sager. Man er optimistisk.

H.S. kontakter Naturforvaltningen med henblik på, at bekæmpe rågeproblematikken i 
Sønderskoven.

Der arbejdes på, hvad der skal være af aktivitetsredskaber i Sønderskoven.

Punkt 5.
Ved H.S. og L.J.
Intet nyt.



Punkt 6.
Ved H.S. 
Intet nyt.

Punkt 7.
Ved H.S.
Der er afholdt møde i Styregruppen. Referat derfra er udsendt sammen med dagsorden.

Punkt 8.
Forespørgsel via mail fra Borger til P.Ø. Borgeren vil forhøre sig om, hvordan man som nystiftet 
grundejerforening kan blive medlem af og deltage i Fællesrådets møder og aktiviteter.
P.Ø. svarer Borger, at han er velkommen til at kontakte Formanden i Fællesrådet.

P.Ø. arbejder videre med de resterende restancer.

Budget 2010 kører efter modellen fra 2009.
Dog bliver der afsat 75.000 kr. til eventuelt udgivelse af ny Velkomstbog til Lokalområdet. 
i forbindelse med en evt. udgivelse forventes det, at der indkommer sponsorbeløb.

Punkt 9.
D. 26. maj møder FU kl. 19.00 for i fællesskab at forberede repræsentantskabsmødet.

Indkaldelsen til R.- mødet prøves udsendt i en optimistisk form i forhold til, at give kommende
FU- kandidater lyst til et stykke frivilligt arbejde i Fællesrådet.

I indkaldelsen til R.-mødet skrives, hvem der er på valg.

C.S.M. er udpeget til dirigent.

Følgende er på valg:
P.Ø. (modtager ikke genvalg)
C.S.M. (modtager ikke genvalg)
P.E.P. (modtager genvalg)
J.M. (modtager genvalg)

Supp. Jytte Poulsen, (modtager ikke genvalg)
Supp. Finn Robdrup, på nuværende tidspunkt vides ikke, om han ønsker genvalg

Ifølge P.Ø. ønsker revisorerne genvalg.

Rønnehaven har fremsendt forslag om at genindføre kåring af Årets Borger hvert år.

Punkt 10.
Næste møde er d. 20. maj.

Venlig hilsen



Lis Jørgensen

 


