
LYSTRUP- ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 164 den 16. marts 2011

Deltagere: Poul E. Pedersen , Jørgen Andersen, Per Hebbelstrup. Chris Olsen, John Mikkelsen, og 
Arne Pedersen.
Afbud fra: Hans Schiøtt, Tage Petersen, Karsten Hansen og Jakob Logan Nørgaard

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 163:
Godkendt

3. Meddelelser:
Beboerhusets Støtteforening har indkaldt til ordinær generalforsamling den 24. marts.
Det besluttedes igen at donere 1.000 kr til Støtteforeningen.

Poul Erik Pedersen, Chris Olsen, John Mikkelsen og Per Hebbelstrup havde deltaget i det årlige 
Fællesrådsseminar. – Det havde været et godt seminar.
- Fællesrådene opfordredes til lokalt, at medvirke til synliggørelse af den nye trafikplan.
- Det var deltagernes opfattelse, at Magistraten tor teknik og Miljø var mere lydhør og samarbejds- 
   villig med fællesrådene end Magistraten for Børn og Unge.
- Rådmand Marc Perera Christensen havde opfordret fællesrådene til at være aktive i forbindelse 
   Kulturby 2017. – Der er pulje afsat til at understøtte lokale projekter. – I 10.000 kr. størrelse.
- Letbanen blev drøftet. – Linieføring til Lisbjerg er endelig. – Derimod er placeringen gennem Ly- 
  strup ikke definitivt på plads jvfr. Steen B. Andersen, som havde opfordret fællesrådets repræsen-
  tanter på mødet, til at ”klæde sig på” vedr. økonomiske aspekter. 
- Der blev pointeret, at der er tegnet forsikring for frivillige, som er aktive i arrangementer, 
  som fællesrådene er ansvarlige for.

  Som opfølgning på letbaneproblematikken vedtog FU, at man hurtigst muligt skal mødes med den 
  politiske følgegruppe og formulere en problembeskrivelse.

4. Infrastrukturudvalget:
Poul Erik fortalte, at der var tilgået et positivt brev fra borgmesteren som respons på Hans Schiøtts 
brev til ham om vores holdninger til letbanen

Udvalget har fokus på problemer med
- manglende lys på stier
- sti på strækningen  Elev - Lisbjerg
- problemer med status på off. sti ved Majsmarken. – Forvaltningen giver den status som ”skovsti,”
   hvilket betyder, at den ikke bliver sneryddet.

Chr. Mathiesen havde ytret sig om manglende profilering og synliggørelse af fællesrådet.

5. Kulturudvalget:
Der er fortsat løbende dialog med et firma om net-portalen. Jørgen Andersen har Peter Trier med 
”på kanten.” – Arbejder også stadig med  udkast til folderen.
På fællesrådsseminaret blev opmærksomheden henledt på en ”Ren By” aktionsdag den 3. april. –
Uden dog at der blev præciseret hvordan det er organiseret. – Så der blev ikke konkluderet noget.



Konkret. -Blot, at hvis spejderne ell. andre annoncerede, vil vi som paraplyorganisation gerne bakke 
op og støtte med.

Årets Lokalitet annonceres primo maj

6. Byplanudvalget:
Intet nyt.

7. Økonomi. – Herunder budget:
Per Hebbelstrup redegjorde for økonomien. – Som udviser en kassebeholdning pr. 14. marts  på 
204.373,73
Resultatet for 2010 blev et overskud på 17.146,45 

8. Repræsentantskabsmødet:
Dagsordenen blev gennemgået. – Desuden drøftedes uformelt mulige kandidater. – Det vides at 
Jakob Logan Nørgaard ikke modtager genvalg.

Desuden besluttedes, at beskæringen beboerhusets budget til husmand bør nævnes på repræsentant-
Skabsmødet. – Skal Fællesrådet gå ind og aktivt subsidiere beboerhusets drift, med påvirkning af 
kontingentet som konsekvens. – Eller skal det være en opgave for den enkelte forening, at tage 
stilling til.
9. Eventuelt:
John Mikkelsen gør opmærksom på, at tranen er borte ved Egå Engsø. – Den var en gave i forbin-
delse med engsøens kåring til årets Lokalitet 2009. 
Poul Erik tager kontakt til Lene Lie og forhører.

Ref.  Arne P.
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