
LYSTRUP- ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 166 den 18. maj 2011

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

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 165:
Godkendt

3. Meddelelser:
Hans Schiøtt, Poul E. Pedersen, Tage petersen og john Mikkelsen har haft møde med den politiske 
følgegruppe m.h.t. letbanens linieføring. - Budskabet fra politikerne var tydeligvis, at en linieføring 
via Bystævnet må anses for urealistisk.
Derimod så gruppen positivt på idéen om en linieføring ad Sønderskovvej og Indelukket med hver 
anden forbindelse. – Konsekvensen bliver så, at det herefter kun bliver den øvrige halvdel af for- 
bindelserne, der bliver gennemgående mod Hornslet.
Det er senere erfaret, at den socialdemokratiske gruppe har krævet en økonomisk beregning af et 
sådan forslag. 
Der blev desuden oplyst, at letbanen skal føres i eget tracé
Hans Schiøtt har møde med rådmand Laura Hay den 19. maj  for at bekræfte vort ønske om en 
økonomiberegning af det nye linieføringsforslag for letbanen. – Vil desuden benytte lejligheden til 
at drøfte og understrege Fællesrådets holdning til bebyggelsesgraden i NYE Elev
Der er indgået indbydelse fra Kommunen til ”Planstrategi Agenda 21 Work shop” den 7/6.
Per Hebbelstrup og Tage Petersen deltager.

4. Kulturudvalget:
I dagsordenspunktet deltog Johan Petersen, Erhverv Lystrup, som havde kontaktet Lokalavisen for 
at få deres bud på en Net-portal.
Modellen bygger på visse formkrav: Lokalavisen placerer reklamer som banner i top og i højre side.
Tilknyttede/underlagte foreninger og institutioner vil selv kunne redigere deres site. – Og skal 
følgelig selv have webmaster.
Der vil være mulighed for at linke til
Aktivitetskalender – Nyheder fra foreningen – Nyheder fra Lokalavisen -  ?
Der forestilles et aftalegrundlag på. F.eks. en prøvetid på 18 mdr.
Omkostningerne forventes at ligge på ca. 1.000 kr. for oprettelse, og herefter  500 kr. årligt ( Dog 
med forbehold for ukendte faktorer.) Kulturudvalget arbejder videre med oplægget, og sætter det i 
forhold til egne tanker.
Der er annonceret i Lokalavisen og ophænkt plakater vedr. forslag til ”Årets Lokalitet.”

 
5. Byudviklingsudvalg:
Der er indgivet høringssvar vedr. oplægget til ”NYE Elev.”
Der afventes svar fra Tækker Group vedr. Lille Elstedvej 121

6. Infrastrukturudvalget:
Intet nyt siden sidste FU møde



7. Økonomi:
Kassereren meddeler 79 medlemmer og ingen tegn på økonomiske problemer

8. Liv i Lystup:
De lovede skilte i bevægelsesparken skulle nu være på vej.
Han Schiøtt og Arne Pedersen har i eftermiddag været til møde med en formodet interesseret 
investor, Michael Eberhard. – Mødet var formidlet af Torben Brandi. – Det måtte dog konstateres, 
at der ikke var interesse for aktivt at indgå i en proces.
Det beslutets i stedet, at tage konstruktiv til Centerforeningens administrator (adv. Ib Ulstrup) og 
forsøge ham inddraget.

9. Repræsentantskabsmødet:
FU vil foreslå Arne Pedersen som dirigent. – Jørgen Andersen vil tage referat.

10. Eventuelt:
Intet af referere.

Ref.  Arne P.
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