
LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD

Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 153, onsdag den 25. november 2009. kl. 18.00

Tilstede: Hans Schiøtt, Suppleant Karsten Hansen, Chris Olsen, Bent Jensen, John Mikkelsen,
Jakob L. Nørgaard, Per Hepperup, Lis Jørgensen.

Afbud fra: Flemming Strange.

Referent: L.J.

Dagsorden fremgår af referatet.

1. Godkendelse af dagsorden.
    Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat af mødet nr. 152.
    Det besluttes, at Julefrokosten nydes efter mødet. Derefter blev referatet godkendt.

3. Meddelelser.
HS har deltaget i et skolemøde, hvor skolelederne virkede positive til planerne i Bevægelsesparken, 
Sønderskoven.

Ang. den nye Kommuneplan i forhold til Liv i Lystrup har Kommunen fulgt indstillingen i enhver 
henseende, så der er god grund til at tro, at planerne i Lystrup bliver godkendt.

Kassereren oplyser, at vi i nær fremtid kan forvente at få udbetalt telefonpenge.

4. Infrastrukturudvalg.
Udvalget har afholdt møde den 4. nov.
Referat fra mødet udsendes snarest.
Udvalget har mange sager og forsøger derfor at organisere sig mere effektivt, så sagerne hurtigere 
kommer til behandling hos Kommunen.
Et emne der pt. får meget opmærksomhed er omlægning af buslinier, det tages op på næste møde,
der er planlagt til den 2. dec.

Hjortshøj Fællesråd/Landsbyforum har inviteret til møde tirsdag den 15.dec. kl. 19.00
Mødet ang. kollektiv trafik o g Grenå-banen afholdes i Beboerhuset, Hjortshøjparken 119 i 
Hjortshøj.
Hvem i udvalget, der deltager i mødet blev ikke helt udredt.

5. Kulturudvalg.
Første møde i det ”nye udvalg” er hos HS, Stokbrovej 3 Elev, onsdag den 9. dec. kl. 19.30.
Der søges ihærdigt efter flere medlemmer til udvalget

6. Byudviklingsudvalg.
Referat fra sidste møde er sendt ud.



HS svarer på læserbrev i Jyllands Posten, ang. Plasticfabrikken/ ruinen på Sønderskovvej.

7. Liv i Lystrup, herunder bevægelsesparken, og seneste nyt fra styregruppen, som har møde 
dagen før.
Artikel i Århus Stiftstidende den 5. nov. ang. Projekt Liv i Lystrup.

Ang. Byportal har de frivillige, der har involveret sig i sagen fået en dato for en tilbagemelding til 
Styregruppen, hvor vidt de er med i projektet eller ej.

Ang. Bymidten: Der arbejdes på, at lave et statusskrift, der kan sendes ud til alle byens borgere.
En oplysning men også et håb om, at evt. investorer melder sig interesseret.
Et enigt Fællesråd vil være med til at finanser en folder, der skal husstandsomdeles.

8. Økonomi.
Ingen bemærkninger til regnskabet.

9. Kommunikation.
HS laver udkast til annonce i Lokal avisen.

10. Eventuelt.
Næste møde er den 20.januar.

Efter mødet var der hyggeligt samvær og en velsmagende julefrokost-platte.

Alle ønskes en God og Glædelig Jul.

Venlig hilsen
Lis Jørgensen

 

 

 

 
      


