
LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD

Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 154, onsdag den 20. januar 2010 kl. 1930.

Tilstede: Hans Schiøtt, Chris Olsen, John Mikkelsen, Poul Erik Pedersen, Flemming Strange, Jakob 
Nørgaard, Per Hebbelstrup, supp. Karsten Hansen, Lis Jørgensen

Fraværende: Bent Jensen.

Referent: L.J.

Dagsorden fremgår af referatet.

1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde nr. 153.
    Referatet blev godkendt. Dog opdager referenten, at Poul Erik Pedersen ikke er noteret som 
tilstede ved mødet de. 25. november. P.E.P. deltog i mødet. Ref. Beklager fejlen. 

3. Meddelelser
    Kommuneplanen godkendt i overensstemmelse med det, som Fællesrådet har ønsket og dermed 
fået sin vilje med de vigtigste ting.

Ny Rådmand i Teknik og Miljø: Laura Hay
Til orientering er nyt publikation (eksempler på opgaver 2010) og folder uddelt på mødet.
Kan hentes på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse Else Torp tlf.nr. 89402506

Katalog for Parkudviklingsplan fra Natur og Miljø (Lystrup-Elsted-Elev-området)
Kataloget kan hentes på nm@aarhus.dk

Brev fra Brugerrådet, Lokalcenter Sønderskovhus: Invitation til dialogmøde torsdag den 11. 
februar kl. 19.00 ang. projekt Liv i Lystrup. (Lystrup Bymidte)
H.S. plus P.E.P. og J.M. deltager i mødet. H. S. står for tilmelding af alle 3.

4. Infrastrukturudvalg
    P.E.P. og J.M. har været til møde i Hjortshøj Fællesråd/Landsbyforum.
J.N. og P.E.P. har været til møde hos kommunen. Der blev blandt andet drøftet motorvej/afkørsel til 
Skejby Sygehus. Letbanens rute fra Århus – Havnen - Skejby Sygehus – Lisbjerg – Lystrup.
Vejplan i Lystrup. Udvalget udarbejder et ønske/oplæg ang. Sønderskovvej og sender til 
Kommunen senest den 22. januar.
Cykelstien fra Lystrup til Viengevej bliver renoveret.
Ved Ørnstrupvej/Elev Skole laves en bump.
Højt generende bevoksning på mark ved Høvej/ Elstedvej holdes nede.

Henvendelse fra Elsted Landsbylaug, der ønsker, at Elsted Byvej indsnævres (ca. ved 
smedeværkstedet foreslået lavet en lomme)
Sagen behandles i udvalget.

mailto:nm@aarhus.dk


Referat fra udvalget sendes ud.

5. Kulturudvalg
    Jørgen Andersen blev valgt til Formand i udvalget. Tillykke med det.
    Der arbejdes videre på at finde kandidater til udvalget
    Næste møde er ikke fastlagt.

6. Byudviklingsudvalg. Kommuneplanen er vedtaget!
    Intet nyt fra udvalget.

7. Liv i Lystrup, herunder bevægelsesparken. Henvendelse fra Brugerrådet.
    Indsigelse fra en Borger, der bor ved Sønderskoven. Borgeren er bekymret over
    den kommende Bevægelsespark/picnichytte og forudser generende støj og trafik. 
    H.S. har skrevet et notat til Bygningsinspektoratet desangående og argumenteret 
    om fordelene ved at lave skoven til et hyggeligt og spændende sted     
    
    Sidste nyt fra Liv I Lystrup:
    Ang. Lystrup portalen, er folk der arbejder på sagen ved at lave et designoplæg.
    
   Til orientering virker den nye uddeler i Super Brugsen positivt indstillet til et nyt og anderledes
   Bymidte.

8. Økonomi, herunder evt. revision af budget 2010.
    Regnskabet 2009 blev godkendt. Gøres snarest klart til underskrivelse.
    Ansøgning om tilskud er sendt til Kommunen.

9. Kommunikation
   J.N. laver et udkast til offentliggørelse: (klar til næste møde) Medlemsnavne, info 
   omkring Fællesrådets ”røde tråd” til Kommunen og ”invitation” til samarbejde er nogle af 
   de forslag, som blev drøftet. Det færdige resultat er så påtænkt at offentliggøres. Blandt forslagene
   til synlighed kunne annoncen sættes ind i infotavlen ved Apoteket og i Brugsen.

  Der arbejdes på, at sætte annonce i Lokal avisen midt i februar og igen i maj.

10. Eventuelt.
      Kommende mødedatoer: den 17.februar, 17.marts, 21.april. 
      Repræsentantskabsmøde: tirsdag den 18. maj.
      P.H. indkalder til repræsentantskabsmødet senest den 20. april.

      Der er bestilt lokaler i Beboerhuset til de kommende møder.
      Der er bestilt stor lokale til den 18. maj.

     Der er afbud fra Lis til mødet den 17. februar, så det er Chris der henter nøglen i Beboerhuset.
 
     Venlig hilsen
     Lis Jørgensen

     



     

    
 

    

     

 


