
LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD

Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 151, onsdag den 26. august 2009. kl. 19.30
Mødet blev holdt i Elsted – Lystrup Beboerhus.

Tilstede: Hans Schiøtt, Chris Olsen, Bent Jensen, John Mikkelsen, Flemming Strange, John 
Mikkelsen, Per Hebbelstrup, Jacob Logan Nørgaard, Lis Jørgensen.

Afbud fra: Poul Erik Pedersen.

Referent: L. J.

Dagsorden fremgår af referatet:

1. Godkendelse af dagsorden.
 Glemt punkt på dagsorden ang. drøftelse om suppleanters involvering i FU- arbejde, tages op
 under punkt 3. Derefter blev dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde nr. 150.
Referatet godkendt.

3. Meddelelser.
Forårsløg fra Kommunen afleveres hos Bent Jensen. Infrastrukturudvalget har til opgave, at sørge 
for at løgene kommer i jorden ved Rundkørslen (Fordeler-ringen) i Lystrup.

2. Rate fra Kommunen til Fællesrådet bliver overført i de nærmeste dage.

Møde mellem alle Fællesråd og Kommunens afd. for Teknik og Miljø. (Fællesrådsseminar)
Mødet afholdes på Rådhuset den 6. oktober. Nærmere om mødet sendes ud senere.
FU- medlemmer som ønsker at deltage på mødet bedes give H.S. besked.

Frist for at gøre yderlige indsigelser til Kommuneplanen er den 16. september.
Fællesrådet er godt tilfreds med Kommuneplanen for 8520 – området som det ligger lige nu, og i 
den anledning vil H.S. returnere et positiv tilkendegivelse til Kommunen.

Vedtaget på mødet: Fremover får suppleanter tilbudt at deltage i FU – møder og får tilsendt 
Dagsorden og Referat.  

4. Infrastrukturudvalg.
Intet nyt.

5. Kulturudvalg. Årets Lokalitet. Nye medlemmer.
Ved Årets Lokalitet Egå Engsø, var der mødt ca. 150 mennesker op for at fejre begivenheden.
Festligheden foregik i godt vejr, vandsang og fine taler. Begivenheden blev omtalt i Lokalavisen.
I forbindelse med arrangementet blev der en overskridelse af budget på 800 kr. Merudgiften blev 
godkendt på mødet.



Udvalget er skrumpet ind. Jacob L. Nørgaard ønsker at udtræde af udvalget. Pt. er der kun H.S. og 
L.J. i udvalget. Der arbejdes intens på at få nogle interesserede med i udvalget.
For at være med i udvalget skal man på en eller anden måde have tilknytning til et medlemskab i 
Fællesrådet.

6. Byudviklingsudvalg. Nyt om Elstedvej 101.
Udvalget har holdt 2 møder.
Ejeren af Elstedvej har kontaktet Fællesrådet og luftet ideer om at bygge på en mindre del af 
grunden. Resten af jorden ønskes lagt ud som grønt område. Ejeren har kontaktet en boligforening 
og byggeriet er tænkt som lejligheder i etager. Projektet ser som sådan fornuftig ud. H.S. venter på 
en tilbagemelding fra ejeren.

7. Liv i Lystrup – seneste nyt.
Intet nyt.

8. Økonomi.
Økonomirapport gennemgået uden kommentarer.

9. Kommunikation fra mødet?
Annonce forsøges at komme i Lokalavisen i oktober.
J.L.N. laver et udkast ang. verve nye medlemmer til Kulturudvalget.
Indslag fra udvalgene sendes til H.S. i god tid.

10. Evt.
F.S. foreslår at Fællesrådet anskaffer sig et Bykort. Vedtaget på mødet, at forslaget er godt.
F.S. undersøger markedet for Bykort. Emnet er på dagsorden på næste møde.

Næste møde er den 16. september
Afbud fra sekretær Lis Jørgensen (plejer at hente nøgle) 

Husk at hente nøgle til kreativt værksted dagen før mødet! 

Venlig hilsen
Lis Jørgensen

 

  
 

  


