
LYSTRUP- ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

 
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 168 den 14. september 2011

 
Deltagere: Hans Schiøtt, Jørgen Andersen, Per Hebbelstrup, John Mikkelsen, Chris Olsen,Poul 
Erik Pedersen, tage Petersen, Karsten hansen og Arne Pedersen.
Afbud: 
 
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
 
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 167:
Godkendt
 
3. Meddelelser:
Formanden har modtaget en ansøgning fra besøgstjenesten om tilskud på 1.000 kr. - Blev bevilget. 
(Var også budgetteret.)
Formanden var underrettet om, at indstillingen om ændringsforslag af kommuneplanen, som er en 
forudsætning for ”Nye”, er på vej til byrådet, til behandling.
Naturforvaltningen har overfor formanden givet udtryk for at der er økonomi til etablering af vores 
ønskede sti langs Ellebækken. Dog ikke helt til Engsøen.  - Byplanudvalget vil indvolvere de 
berørte grundejerforeninger.
Der er modtaget liste over ”Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej- 
og stianlæg.” 
 
4. Kulturudvalget:
Jørgen redegør for arrangementet den 18. september vedr. kåring af årets Lokalitet ”Æbleparken” – 
Der serveres æbler og cider alt i pagt med lokaliteten. – 
Kulturudvalgsformanden og rådmanden forventes at tale.
Der er ikke relevant nyt om folderen, hvorimod portalprojektet er i god gænge. – Der forventes 
oplæg på vej om en ca. en uge. 
 
5.Byudviklingsudvalget:
Tage redegør for tidsplanen vedr. processen vedr. lokalplanforslag for området mellem Lyshøjen og 
Sønderskovvej.
 
6. Infrastrukturudvalget:
Intet nyt. – Holder udvalgsmøde 4/10
 
7. Økonomi og medlemmer:
Intet nyt – LMF i  restance.
 
8.Liv i Lystrup:
Intet nyt. – Det skal undersøges hvem der p. t er formand i Centerforeningen.
 
9. Evt.:
John var pålagt at fremføre en anke fra grundejerforeningen i Brombærhaven vedr. de nye 
busplaner. – Såvel hyppighed som linieføring.
Et flertal i FU var dog af den opfattelse, at det overordnet set var sket en forbedring,  og at man 
under alle omstændigheder bør give den nye plan en chance.
Næste møde den 26/10
 
Ref.  Arne P.


