
LYSTRUP – ELSTED – ELEV – FÆLLESRÅD

Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 157, Elsted Beboerhus, onsdag den 21. april 2010 kl. 19.30

Tilstede: Hans Schiøtt, Chris Olsen, Jakob J. Nørgaard, Bent Jensen, John Mikkelsen, Per  Hebbelstrup, Poul 
Erik Pedersen, suppleant Karsten Hansen, Lis Jørgensen.

Afbud fra: Annie Breinholt.

Referent: L.J.

Dagsorden fremgår af referatet.

1. Godkendelse af dagsorden.    
   Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat. 
    Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser. 
    Annie Breinholt ønsker ikke at opstille til forretningsudvalget.
    H.S. opfordrer igen til at deltage i foredrag/møder ang. arkitektur og byudvikling.
    Mere info: www.arkitekturpolitik.aarhus.dk
    Ansøgning om midler til sti langs Ellebækken er udsat. De involverede grundejerforeninger,
    der ligger op til Ellebækken skal tages i ed først.
     H.S. har besøgt Elsted Landsbylaug.
    H.S. har via Venstre og Liv i Lystrup indsendt høringssvar til kommunen ang. kommende  
    trafikplan i 8520 området.
    H.S. opfordrer til at andre relevante foreninger også indsender høringssvar ang. kollektiv
    trafikplan.
    Ang. det udsendte indbydelse fra Århus kommune, RULL- projekt (rum til leg og læring)
    H.S. deltager i seminaret den 27. april.

4. Infrastrukturudvalg. Drøftelse af bemærkning til bustrafikplanen.
    
    Udvalget har haft møde den 11. marts. Referat fra mødet sendes rundt til FU.
    Næstemøde er den 6. maj
    P.E.P. har lavet et udkast på høringssvar til kommunen/Midttrafik ang. linieføringen. 
    Emnet blev drøftet og konklusionen blev, at H.S. retter og udbygger høringssvaret til, så
    formuleringen rammer mere præcis på, hvad vi ønsker i 8520 området. H.S. sender til               
    P.E.P. som sender det videre til hele infrastrukturudvalget.   
        J.M. fortalte om Borgermødet den 13. april ang. den kommende kollektive trafikplan 
        Ca.100 Borgere var mødt op. Det må siges, at være en succes.
        Men om Kommunen er lydhøre og efter kommer Borgernes ønsker og ideer omkring 
        omlægninger af busruter, er noget tvivlsomt.
        J.M. havde før mødet, husstands- omdelt flyers. Uddelt flyers udenfor Brugsen og tilmed
        reklameret med Borgermødet ved at sætte flyers i bilers frontrude. 
        J. M. og medarrangører laver en ”tjekliste” til brug ved evt. kommende Borgermøder.
        ”Tjeklisten” revideres løbende!
        Der nævnes også, at opgaveformuleringen ønskes mere præcis, når arrangørerne beder om
        hjælp til forskellige opgaver

    5. Kulturudvalg.
        Udvalget holdt møde den 20. april.
        Konstruktivt møde. Mange ideer i luften!

http://www.arkitekturpolitik.aarhus.dk/


        Førstkommende opgaver: Annoncering omkring ”Årets Borger” Grundlovsdag (aktiviteter?)
        Indvielse af bevægelsespark i Sønderskoven. Revidere ”Velkomstbogen”
        Referat fra mødet sendes til FU.
    
    6. Byudviklingsudvalg. Svar om igangsættelse af kommuneplan for Ny Elev.
        Ang. For høring til Kommuneplan, Ny Elev, har udvalget drøftet infrastrukturen og 
        udvalget formulerer en indsigelse, der indsendes til Kommunen.
        H.S. og P.H. har deltaget i møde ang. Elstedvej 101 hvor ejeren, Tækker Group fremlagde et
        forslag til byggeri på grunden med klyngehuse, i op til 3 etager og med en sti gennem det
        grønne område ned til Ellebækken. Bebyggelsesprocent knap 15 (mod op til 35 for tæt-lav
        normalt). Tækker sender et udkast til betingelser, som man vil opfylde, til Byudviklings-
        udvalget, som behandler sagen og fremsender til FU.
  
    7. Liv i Lystrup. Nu går arbejdet i gang med bevægelsesparkens 1. etape. 
        En indsigelse af mod bevægelsesparken i Sønderskoven er blevet afvist.
        Det forventes derfor, at arbejdet med at opstille 1. etape af aktivitets redskaber og forbedre
        stisystemet i Sønderskoven snarest går i gang.

    8. Økonomi. 
        Ingen bemærkninger til regnskabet.
        Bankskifte til Nordea er nu en realitet.
        Postboks 7 opsiges umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
        Der er kun en enkelt af medlemmerne, der endnu ikke har betalt kontingent.
   
    9. Repræsentantskabsmødet .Er der noget, vi skal tale om?
        Indbydelse til repræsentantskabsmødet er sendt ud til medlemmerne.
        Emner til bestyrelsen i FU var på tale. H.S. har kontakt til 2, der måske er interesseret.
        Der er 2 i FU, der ikke ønsker genvalg.
        Der opfordres til at finde kandidater blandt medlemsskaren.
       H.S. spørger Christian Matthiesen, om han vil være dirigent ved repræsentantskabsmødet.
       Hvis ikke spørges Per Østergaard.
       Udvalgsformændene skriver hver en årsberetning til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.
       B.J. og P.E.P. sørger for, at der er vand og øl til mødet.

       Vi hjælper hinanden med at gøre klar til repræsentantskabsmødet, så

       Alle møder op kl. 18.15 tirsdag 18. maj.

 10. Eventuelt
       Ang. oprydning i Indelukket, hvor kommunen har fældet træer, kan man om nødvendig 
       kontakte Lene Lie, Grønne Områder. E- mail: llie@aarhus.dk  

      Med venlig hilsen
      Lis Jørgensen

mailto:llie@aarhus.dk

