LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 159 den 18. august 2010
Deltagere:Hans Schiøtt, Per Hebbelstrup. Chris Olsen, Tage Petersen, John Mikkelsen, Karsten
Hansen, Jakob Logan Nørgaard og Arne Pedersen.
Afbud fra: Jørgen Andersen og Poul Erik Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 158:
Godkendt
3. Meddelelser:
Forslag til ny spildevandsplan er sendt i offentlig høring. – Der er i høringsfrist den 3. september.
HS orienterede om, at planen hovedsagelig omhandler miljøforhold, samt separering af spildevand
og regnvand.
Det besluttedes, at lade infrastrukturudvalget genenmgå materialet og afgøre om der skal indgives
høringssvar
4. Infrastrukturudvalget:
FU har modtaget Anlægsplan for 2010 – 2013. Vi noterer med tilfredshed, at rundkørsel på Sønderskovvej er med i 2012. – FU er lidt bekymret over, at det nye idrætsanlæg kommer først. – (HS er
dog blevet bekendt med, at de obligatoriske arkæologiske forundersøgelser har givet nogle fund,
som sandsynligvis forsinker idrætsanlægget ½ år.)
Cyklisthandlingsplanen viser, at Hovedruten mod nord, er planlagt nu i 2010.
PEP og JM har haft udvalgsforetræde for at forklare svage punkter i busplanen. – Uden at man
kender resultatet heraf.
Der er tilgået indbydelse til det årlige møde hos Trafik og Veje sammen med øvrige Fællesråd i
nord den 6. oktober. – Der kan deltage 2 medlemmer fra infrastrukturudvalget, som skal medbringe
Liste ober højst prioriterede ønsker herfra.
Udvalget opfordres til at fremlægge de emner man vil tage med på næste FU møde.
5. Kulturudvalget:
På sidste møde blev omtalt et offentligt møde sammen med biblioteket om Kulturby 2017.
Mødet er nu berammet til den 15. september med deltagelse af tidl. generalsekretær i Århus
Festuge, Trevor Davies – JA har booket lokale i Elsted Sognegård.
Da vi ønsker at hylde Årets Lystrupborger i Beboerhuset, lægges dette arrangement på et andet
tidspunkt.
6. Byudviklingsudvalget:
Udvalget har haft møde med Tækker Group den 16/8. vedr. området ved Lille Elstedvej 101.- Man
havde inviteret en repræsentant fra nabobebyggelsen med. – Der var en god tone på mødet.
Tækker Group fremlagde deres plan om at bebygge det syd-østlige hjørne af området og sikre et
grønt bælte fra Lille Elstedvej til Ellebækken i den vestlige side af området.
Tækker Group tilbyder at arrangere et møde på stedet, hvor man vil visualisere hvor højt det påtænkte byggeri vil blive.
Efter nogen debat om FU s rolle, besluttedes det, at byudviklingsudvalget arbejder videre med
sagen, og inddrager naboerne i processen.

Udvalget blev på samme møde forevist Tækker Groups foreløbige plan for det nye store byområde
ved Elev. – Byudviklingsudvalgets umiddelbare kommentar er, at planen er alt for ambitiøs, og
tager for få rekreative hensyn. - Og vil næppe kunne gennemføres.
7. Liv i Lystrup:
Bevægelsesparkens 1. etape er færdig og indvies officielt ved et arrangement lørdag den 28. august
kl. 13 –15.
Rådmand Laura Hay taler. Det samme gør HS. – Desuden vil der være et kort sangindslag med
Lystrup Koret. – Der gives et glas og der planlægges at børnene kan lave snobrød.
Der er lavet pressemeddelelse og der hænges banner op på Lystruphallen for at gøre PR
Det påregnes, at udvalget skal samles i første halvdel af september, med det formål at drøfte nye
investormuligheder.
8. Økonomi:
Vi har modtaget 2. rate af det kommunale dritstilskud.
Der er ikke siden sidste møde foretaget særlige dispositioner.
9. Eventuelt:
Intet at referere

Ref. Arne P.

