LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 156, Elsted Beboerhus, onsdag den marts 2010 kl. 1930.
Tilstede: Hans Schiøtt, Bent Jensen, Annie Breinholt, Jakob J. Nørgaard, John Mikkelsen, Per Hebbelstrup, Lis
Jørgensen.
Afbud fra: Poul Erik Pedersen og Chris Olsen
Referent: L.J.
Dagsorden fremgår af referatet.
1. Flemming Strange er udtrådt. 1. suppleant er Annie Breinholt.
Formanden bød Annie Breinholt velkommen i Fællesrådet.
2. Godkendelse af dagsorden
Nyt på dagsorden er punkt nr.10.
Derefter blev dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat af møde nr. 155.
Bemærkninger: P.E. Pedersen og L. Jørgensen er ikke skrevet i optælling af fraværende.
Derefter blev referatet godkendt.
4. Meddelelser. Fællesrådsseminaret 3.3. Spændende muligheder for grønne projekter og stier.
Seminarmødet var spændende. H.S. udleverede kataloget ” Grønne projekter 2010” til nærmere
gennemsyn for de interesserede. Ønsket fra fællesrådet er et stisystem langs Ellebækken.
Oplagt er det at søge midler fra fællespuljen til projektet.
Fra Teknik og Miljø. Folder: ”Arkitektur Politik Aarhus DK” I folderen inviteres til en offentlig
foredragsrække om arkitektur og byudvikling. Mere info: www.arkitekturpolitik.aarhus.dk
Der blev drøftet og vedtaget, at relevante personer fra ´Parkudvikling` skal inviteres på en
vandretur sammen med Infrastrukturudvalget i 8520 området, primært det ønskede stisystem
langs Ellebækken.
Turen planlægges til afvikling i maj. HS laver invitation og sender rundt.
Frilæggelse af lille vandløb gennem æbleplantagen er godkendt af kommunen.
Elsted Landsby laug har inviteret HS til at komme og fortælle om hvad Fællesrådet står for.
J. M. har ved et møde i grundejerforeningen Solbærhaven fortalt hvad fællesrådet står for.
5. Infrastrukturudvalg.
Referat fra seneste møde sendes rundt.
I udvalget har man drøftet linieføringen gennem Lystrup. Det er et ønske, at den kommende
Letbane kommer til at passere bymidten så tæt på som mulig.
I april starter en række debatmøder om trafikplanen, og det er vigtigt og væsentligt at
Fællesrådet/ infrastrukturudvalget deltager i møderne. Se Brev fra Trafik og veje, er sendt rundt.
Inden offentligt debatmøde den 7. april, indsendes til kommunen skriftlig indsigelse og ønsker
angående linieføringen gennem 8520 området. H.S. laver et udkast der stemmes af i samarbejde
med Infrastrukturudvalget. Brevet sendes rundt til alle i FU.
J.M. foreslog et Borgermøde. Der skønnes et ønske og behov for sådan et møde fra folk i byen.
Alle ved FU- mødet var enige om at søsætte ideen.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe i Infrastrukturudvalget:
Bent Jensen og John Mikkelsen. Poul Erik Pedersen og Christian Matthiesen spørges.

Udvalget skal stå for de praktiske ting vedrørende Borgermødet.
Forslag til dato for Borgermøde: tirsdag den 13. april eller mandag den 19. april.
Infrastrukturudvalget skal være vært og Trafik og Veje skal inviteres.
H.S. kontakter Rigmor Korsgaard, Kollektiv Trafik, om en af ovennævnte datoer passer.
6. Kulturudvalg. Intet nyt.
7. By udviklingsudvalg.
Kommunen har henvendt sig til Fællesrådet ang. den gamle købmandsgård i Elsted.
Der forespørges om Fællesrådet vil give tilladelse til, at der laves lejlighed i butiksarealet.
Der er i FU enighed om at godkende planen. I øvrig ingen bemærkninger til sagen.
Ang. Lille Elstedvej 101, anmoder kommunen om lov til bebyggelse på grunden. FU har ingen
indsigelser.
8. Liv i Lystrup.
Intet nyt.
9. Økonomi. Bankforbindelse.
Medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent, har fået en venlig påmindelse.
Ingen bemærkninger til regnskabet.
Ingen bemærkning til budgetforslag 2011, der orienteres om det på repræsentantskabsmødet.
Tilbudet fra Nordea blev godkendt, så Fællesrådet skifter bank.
10. Repræsentantskabsmøde. Hvem er på valg? Hvem ønsker genvalg?
P.H. indkalder rettidig medlemmerne til repræsentantskabsmøde.
På valg er:
Hans Schiøtt. Modtager genvalg.
Bent Jensen. Modtager genvalg.
Annie Breinholt. Er nyindtrådt og overvejer at fortsætte.
Lis Jørgensen. Ønsker ikke genvalg. Ønsker ikke at være suppleant. Ønsker ikke at fortsætte i
Kulturudvalget.
2. Suppleant, Karsten Hansen spørges om interesse i genvalg.
Revisorer Palle Rasmussen og Claus Fredsøe modtager genvalg.
Revisorsuppleanter, Randi Mønster og Søren Flarup spørges om interesse i genvalg.
11. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Venlig hilsen
Lis Jørgensen

