LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 162 den 17. november 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. 161:
Godkendt
3. Meddelelser:
Hans Sciøtt havde fået forespørgsel fra Niels Havvig om ”Hvordan det går med vedligeholdelsen af
cykelstierne i området. - Henviste til infrastrukturudvalget.
(I forlængelse heraf blev det bemærket, at der er udviklet en farlig niveauforskel ved broen over
Ellebækken på Elstedvej.)
Fællesrådets første formand Christian Mathiesen fylder 70 år i dag. – Hans Schiøtt har været til
reception med hilsen fra fællesrådet.
4. Infrastrukturudvalget:
Har holdt udvalgsmøde om den kommende letbanes linieføring. Poul E. Pedersen afleverer referat i
stikordsform til Hans Schiøtt som så i samarbejde med PEP udarbejder et skrift til Kommunen.
5. Kulturudvalget:
Planlagt udvalgsmøde om en uge med ”Folder – Netportal – Hjemmeside” som dagsorden.
6. Byudviklingsudvalget:
Efter arrangementet ved Lille Elstedvej 101, hvor man visualiserede hvor højt 3 etagers byggeri
reelt ville blive, har et enigt udvalg formuleret en indstilling, som dels indeholder en max. Højde på
2 etager med fladt tag, og dels foreslår bebyggelsesprocenten til 10 %. – Hvilke er lidt mindre end
det første oplæg fra Tækker Group.
Indstillingen blev forelagt og tiltrådt af et enigt FU, og bliver herefter nu sendt til Tækker Group.
Hans Schiøtt har kontakt til Miljøforvalningen, som har vist interesse om kortlægning af stiforløb.
På idéplan planlægges et møde efter nytår, med henblik på, at vi måske vil kunne indgå i et
pilotprojekt i forbindelse med udformning af kommunens friluftspolitik p.g.a. vort meget grønne
bystruktur.
7. Liv i Lystrup:
Der har desværre udviklet sig et dårligt samværsklima mellem visse hundeejere og børn i
Sønderskoven. – Der er tilgået en konkret klage fra en SFO til Marlene Bjerre.
Den tidligere besluttede skiltning i samarbejde med kommunen er påkrævet. – Hans Schiøtt
arbejder med det.
Hans Schiøtt har taget kontakt med Poul B. Skov, som 1. juli er ny direktør i Lystrup Fjernvarme,
for at inddrage ham i visionerne om en ny bymidte. – De har aftalt møde den 8. dec.
8. Økonomi:
Per Hebbelstrup fremlagde udkast til ansøgning tilskud fra kommunen for 2011. – Det blev tiltrådt.
Det forventes, at året afsluttes med et overskud på 16 -17.000 kr.

Der arbejdes stadig med forslaget om ”Rykkerprocedure for grundejerforeninger,” som et tilbud til
nedlemsforeninger.
9. Eventuelt:
Mødekalender FU 2011:
19. januar
23. februar
16. marts ( Med afbud fra Hans Schiøtt )
13. april
18. maj
25. maj Repræsentantskabsmøde
15. juni

Ref. Arne P.

