
LYSTRUP – ELSTED – ELEV FÆLLESRÅD

Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 150, onsdag den 17. juni 2009. kl. 19.30
Mødet blev holdt i Elsted – Lystrup Beboerhus.

Tilstede:  Hans Schiøtt, Poul Erik Pedersen, John Mikkelsen, Chris Olsen, Jakob Logan Nørgaard, 
Per Hebbelstrup.
Under konstitueringen deltog desuden Per Østergaard

Afbud fra: Lis Jørgensen, Flemming Strange og Bent Jensen

Referent: Per Hebbelstrup.

Dagsorden fremgår af referatet:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat af møde nr. 149.
Referat godkendt uden kommentarer.
Referat fra repræsentantskabsmøde taget til efterretning uden bemærkninger.

3. Konstituering, herunder valg af kasserer.
Næstformand: Poul Erik Pedersen
Sekretær: Lis Jørgensen
Kasserer: Per Hebbelstrup
Webmaster: Chris Olsen

De nyvalgte, kassereren og webmasteren aftaler praktisk overdragelse med Per Østergaard.

4. Meddelelser – specielt om kommuneplanen.
Intet nyt siden repræsentantskabsmødet, hvorfor formandens beretning på området er dækkende, 
dog er der fra kommunen modtaget anlægsprogram for 2009 – 2012, som ikke gav anledning til 
bemærkninger.
Der var enighed om at letbanen ønskes ført op ad Sønderskovvej, forbi centret og videre til 
Hjortshøj. Infrastrukturudvalget arbejder videre med linieføringen.
Plan for grønne områder i Lystrup kommer snart i papirudgave.

5. Infrastrukturudvalg
Poul Erik Pedersen orienterede om udvalgets arbejde.
Intet nyt til behandling i FU.
Jakob Logan Nørgaard indtræder som nyt medlem i udvalget.

6. Kulturudvalg. Årets lokalitet. Velkomstbog. Drøftelse om nye medlemmer.
Efter arrangementet den 9/8 stopper formanden i udvalget tillige med Gudrun T. Vandel og 
Marianne Jensen.
Jakob Logan Nørgaard indtræder i udvalget temporært, og udvalget består herefter tillige af Hans 
Schiøtt og Lis Jørgensen



Velkomstbog skal revideres og genoptrykkes.
Kåring af årets lokalitet i 8520 sker den 9/8 kl. 1400 ved arragement ved Engsøen.
Fællesrådet forestår arrangementet. Kommunen deltager ved rådmand Peter Thyssen  m.fl.
Hans Schiøtt forelagde udvalgets overvejelser for arrangementet.’
FU bevilgede op til 8.000 kr. til dækning af udgifterne.

7. Byudviklingsudvalget
Intet nyt
Som nyt medlem indtræder Per Hebbelstrup

8. Liv i Lystrup
Formanden orienterede om arbejdet.
F.s.v. angår Lystrup Center planlægges møde på lokaliteten med den politiske følgegruppe 
bestående af Ango Winther, Steen B. Andersen, Eigil Rahbek og Henrik Vestergaard.
Der planlægges nyt borgermøde i efteråret.
Kommuneplanen forventes vedtaget på byrådets sidste møde før jul 2009.

Bevægelsespark: Der udarbejdes skitseforslag af DGI i overensstemmelse med interessenternes 
ønsker.

Portal: Lystrup.dk
Der arbejdes med kravspecifikation.
Ny status på augustmødet.

9. Økonomi
Daginstitutionerne i 8520 har meldt sig ud af fællesrådet som enkeltmedlemmer. I stedet er der 
modtaget indmeldelse fra de 3 områder som daginstitutionerne er organiseret under.

10. Eventuelt
Suppleanternes involvering i FUs arbejde drøftedes.
Suppleanterne bør have tilsendt indkaldelsen til FU møder med mulighed for deltagelse i FU møder, 
og suppleanterne bør opfordres til deltagelse i udvalgenes arbejde. Punktet tages op på næste møde.

FU-møder 2009/2010:
Der afholdes FU-møde den 3. onsdag hver måned bortset fra juli og december som er mødefri.
Augustmødet afholdes dog den 26. august 2009.

Således opfattet, og hermed refereret
Referat godkendt

Elev, den 17. juni 2009.
Elev, den 22. juni 2009

Per Hebbelstrup
Hans Schiøtt
Formand


