LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 158 den 16. juni 2010
Deltagere:Hans Schiøtt, Poul Erik Pedersen, Per Hebbelstrup, Jørgen Andersen. Chris Olsen, Tage
Petersen, John Mikkelsen, Karsten Hansen og Arne Pedersen.
Fraværende: Jakob Logan Nørgaard og Bent Jensen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Konstituering:
Formand: Hans Schiøtt
Næstformand: Poul Erik Pedersen
Kasserer: Per Hebbelstrup
Sekretær: Arne Pedersen
Arne Pedersen indtræder i Liv i Lystrup-Udvalget i stedet for Poul Erik Pedersen
Ingen øvrige ændringer i udvalgssammensætningen
Der vedtoges fastholde forretningsudvalgets ordinære mødedag 3. onsdag i måneden kl. 19.00
(Oktober dog 4. onsdag p.g.a. skoleferien) - Juli og december fri.
3. Godkendelse af referat af møde nr 157:
Ingen kommentarer
4. Meddelelser:
Den 5. oktober 2010 indbyder Teknik og Miljø til fællesmøde for Fællesrådene.
5. Infrastrukturudvalget:
Fællesrådets høringssvar til de ændrede buslinier er kun delvis tilgodeset. Linie 1A har fået et
kortere interval, end i oplægget. – Derimod er ønsket om delt Øst/Vest ikke opfyldt.
Poul Erik og John søger foretræde.
6. Kulturudvalget:
Udvalget fremsatte en motiveret enstemmig indstilling om Årets Borger 2010: Erling Korreborg
Forretningsudvalget støttede ligeledes enstemmigt indstillingen.
Dato for hyldestarrangement er under overvejelse. – I overvejelserne indgår bl. a. et arrangement
sammen med biblioteket i sensommeren om Kulturby 2017. – Dette kunne foregå i beboerhuset og
ville være en god anledning til at fejre Årets Lystrupborger.
Udvalget arbejder videre, og lader høre fra sig, når nyt er at melde.
Bevægelsesparken er planlagt indviet 28. august. – Man forsøger at få Laura Hay til at deltage.
Den lokale velkomstbog ”Hos Os” blev debatteret. – Hvor relevant er formen i disse it-tider ?
Ingen tvivl om at netbaseret løsning er fremtiden. – Men er det nu ?
Udvalget arbejder videre.
7. Byudviklingsudvalget:
Debatten om Lille Elstedvej 101 er stadig aktuel, og var et varmt emne på repræsentantskabsmødet.

Der er i forretningsudvalget også forskellige holdninger. – Men der er enighed om, at vi som
Fællesråd har interesse i at området ikke blot henligger. – Og at en udvej kunne være tilladelse til
bebyggelse til en mindre del. – Men at vi skal accept fra de berørte naboer. –Udvalget vil derfor
inddrage disse.
8. Liv i Lystrup:
Legepladsen i bevægelsesparken er faktisk færdig. - Kun faldunderlaget mangler.
9. Økonomi:
Kassererens redegørelse for økonomien udløste ingen kommentarer.
10. Eventuelt:
Intet at referere

Ref. Arne P.

