
LYSTRUP- ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 165 den 13. april 2011

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

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenspunkt Økonomi indføjes som pkt. 8

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 164:
Godkendt

3. Meddelelser:
Referat fra Fællesrådsseminaret ligger nu på hjemmesiden
Der er tilgået henvendelse fra Birgitte Errebo Poulsen. -Fællesrådene har igen i år mulighed for at få 
del i ”Blomsterløg-puljen”
”Ren By” aktionen blev ikke det store tilløbsstykke. – (39 deltagere samlede 160 kg.) Set i 
bakspejlet  kunne aktiviteten have organiseret bedre. –Vi må imødese en mindre regning for del-
tagelse i markedsføringen.

4. Kulturudvalget:
Der indrykkes pressemeddelelse i Lokalavisen om forslag til ”Årets Lokalitet”
Der er modtaget tilbud fra ShiFT  for design og opsætning af Lystrup-Portalen. 48.500 kr.
Driftsomk. 1. år anslås til 4.000 kr. (som muligvis kan reklamefinansieres.)
”Velkommen til Lystrup” Brochure vil kunne laves for 10.000 kr. 
”Pakken portal / brochure” vil således beløbe sig til ca. 60.000 kr. excl. moms. – Hvilket beløb der 
er budgetteret med og er opsparet.
FU er enige om, at det er vigtigt, at kulturudvalget orienterer såvel LIF som Erhverv Lystrup om 
vore planer.
Skal vi forsøge at få et kunstværk til byen ? – En skulptur ved indkørsen fra motorvejen ?
Udvalget vil undersøge mulighederne.  (Vores kunst. dk.

5. Byplanudvalg og Infrastrukturudvalg:
Der organiseres møde vedrørende letbane-linieføringen med den politiske følgegruppe den 2. maj. 
– Foruden Hans S. deltager Poul Erik, Tage og John.
Jan Ravn Christensen fra SF indgår nu i følgegruppen.
FU drøftede flere mulige scenarier, i  forbindelse med taktiske overvejelser sat i forhold til 
forskellige mulige forløb i processen. – Er enige om, at finansieringen vil komme til at spille en 
væsentlig rolle.
FUs holdning er, at vores interesse er størst letbane-dækning i vores lokalområde.

Der er borgermøde i Elev den 28. april vedr. den nye bydel ved Elev. ”Nye”
FU er betænkelig ved Tækker Groups oplæg indeholdende 15.000 borgere i dette område
Fællesrådet har tidligere foreslået 2 –4.000 indbyggere. - Og kommuneplanen indeholder 4 –7.000)

6. Andet fra de 2 udvalg:
Intet at referere



7. Liv i Lystrup:
Der har været kontakt til Lene Lie vedr. udfordringerne med hunde i skoven. – Og processen med 
opsætning af skilte sættes i gang. – Ligeledes vil der blive skiltet informativt ved ”klokkeslættene” 
på soluret.
M.h.t. centerplanerne er der intet nyt vedr. mulige investorer.

8. Økonomi:
Den udsendte økonomioversigt gav ikke anledning til kommentarer. – Som tidligere nævnt er der 
økonomisk plads til investeringen i såvel hjemmesiden som brochurerne.

9. Repræsentantskabsmødet:
Der foreslås uændret kontingent for 2012 på 200 kr.
Vi vil foreslå Chr. Matthiesen som dirigent. – Chris reserverer lokale og FUs medlemmer møder kl. 
18.15 for at forberede.

10. Eventuelt:
Intet af referere.

Ref.  Arne P.
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