LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 160 den 15. september 2010
Deltagere:Hans Schiøtt, Poul E. Pedersen , Jørgen Andersen, Per Hebbelstrup. Chris Olsen, Tage
Petersen, John Mikkelsen, Karsten Hansen og Arne Pedersen.
Afbud fra: Jakob Logan Nørgaard
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 159:
Godkendt
3. Meddelelser:
Der er indbudt til møde hos Trafik og Veje sammen med øvrige Fællesråd den 5. oktober (I sidste
referat var det fejlagtig anført 6. oktober) - Poul E. Pedersen og Tage Pedersen.
Det forlyder ubekræftet, at der er fremsat ønske om udvidede skydetider på skydebanen ved Koldkilde. – Vi afventer stillingtagen til vi har noget mere konkret.
4. Infrastrukturudvalget:
Man vil medtage 3 ønsker til fællesmødet den 5. oktober:
- Buslomme på Sønderskovvej v/ Lystruplund
- Sikring af krydset Sønderskovvej/Indelukket. (rundkørsel)
- Forlængelse af stien langs Høvej
Poul E. Pedersen og John Mikkelsen har haft udvalgsforetræde vedr. omlægning af busdriften.
Man mener vi har opnået det optimale i processen.
Vedr. debatten om den kommende letbane, er det vigtigt at pointere, at den skal linieføres ad Bystævnet og den kommende bymidte. – Det er en vigtig pointe, at den skal aflaste Lystrupvej, hvor
der ved en tælling ved Viengevej er talt 15.500 biler på et døgn.
5. Kulturudvalget:
Årets Borger 2010 Erling Korreborg skal hædres ved et arrangement i Beboerhuset lørdag den 25.
september kl. 10.00. – Indbydelse er udsendt.
Umiddelbart inden FU-mødet var afholdt debatmøde i Elsted Sognegård i samarbejde med
biblioteket om ”Aarhus Europæisk Kulturby 2017” Indleder var projektleder Trevor Davies.
Aftenen affødte flere spørgsmål end svar. – Jørgen Andersen efterlyste ”målet.”
Mener processen skal indeholde et sådan. – Hvordan skaber man idenditet og sjæl ?
Den nye bydel (Elev/Lisbjerg) vil blive en udfordring for vores bydel. – Vil kunne ”lægge nye
spor” til inspiration. – Måske skulle der nedsættes idégrupper, som kunne give indbyrdes
konkurrence.
6. Byudviklingsudvalget:
Tage Pedersen er i dialog mede Tækker Group vedr. højdevisualiseringen med balloner.
7. Liv i Lystrup:
Bevægelsesparken er nu indviet. – Der var anslået 100 gæster i forbindelse med arrangementet den
28. august. – Det betragtes som tilfredsstillende.
Kommunen ønsker en ansvarlig kontaktperson. – Der er dog ikke helt klarhed over juraen vedr.
reelt ansvar. – herunder ansvar for vedligehold eller evt. personskader grundet manglende do.
Økonomien omkring bevægelsesparken ser ud til at kunne rumme de sidste småting. (skilte m.v.)

Hans Schiøtt forventer snart mulighed for et møde med en potentiel investor via Torben Brandi
FU er aftenens debat enig om, at den nye bymidte også skal have tænkt kulturen ind.
8. Økonomi:
Der er ikke siden sidste møde foretaget særlige dispositioner.
Per Hebbelstrup præsenterede et forslag til ”Rykkerprocedure for grundejerforeningen”
Der var enighed om, at det er et godt initiativ. og at Per Hebbelstrup lader en advokat blåstemple.
9. Eventuelt:
Næste møde den 27. oktober

Ref. Arne P.

