LYSTRUP- ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 169 den 26. oktober 2011
Deltagere: Hans Schiøtt, Per Hebbelstrup, John Mikkelsen, Chris Olsen, Poul Erik Pedersen, Tage
Petersen, Karsten Hansen og Arne Pedersen.
Afbud:Jørgen Andersen, Flemming Larsen.
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 168:
Godkendt
3. Meddelelser:
Hans orienterede om en henvendelse fra ”Byggeriets Ildsjæle,” som havde medsendt nogget
brochuremateriale. – Uden nogen konklusion diskuteredes det kort, om der kunne hentes inspiration
til den nye bymidte.
I forbindelse med det nye budgetforlig for 2012, er den halve stilling som husmand i beboerhuset
nedlagt. Hans vil uformelt kontakte beboerhusets formand Erling Korreborg, for at orientere sig om,
hvilken betydning det får for beboerhuset.
4. Kulturudvalget:
Kulturudvalget har fået konceptoplæg til portal fra firmaet Chift. Oplægget er godkendt og
processen er igangsat. –Per rundsendte under mødet elektronisk konceptbeskrivelsen til FU.
Delfaktura på 17.000 kr. af i alt 59.000 kr. er betalt.
5.Byudviklingsudvalget:
Udvalget følger nøje udviklingen vedr. ”Nye.” Ligeledes forslaget til ”Stien langs Ellebækken,”
som der tilsyneladende ikke er penge til på budgettet. – Hans har forsøgt kontakt til grundejerforeningen Ellebækken og Grundejerforeningen Ellebæk Parkvej, dog uden konkrete resultater. Det
kan konstateres, at forslaget til ”Nye” endnu ikke har været på byrådets dagsorden.
6. Infrastrukturudvalget:
Poul Erik og Chris har været tilfælles mødet med Trafik og Veje. – Indtrykket er, at der arbejdes på,
at rundkørslen på Sønderskovvej ved Indelukket i stedet blivet et lysreguleret kryds, om evt. sat ”i
bølge” med en lysregulering ved Lystrup Centervej.
(Trafik og Veje´s anlægsprogram for området og infrastrukturudvalgets Aktivitetsoversigt er
vedlagt referatet.)
7. Økonomi:
Per havde forberedt ansøgning om det årlige kommunale tilskud, som sendes.
Lystrup Musikforening er endnu i restance
8. Liv i Lystrup
Hans referede kort fra et møde hos KPT. – Hovedpunktet var, at Erhverv Lystrup gerne ville have
f.eks. Lokalavisen til at sætte mere fokus på Lystrup. – der blev dog ikke aftalt nogen konkret
plan.
Det er stadig svært at finde interesserede investorer til den nye bymidte. – Finanskrisen kradser
endnu.

9. Evt.
Næste møde den 16. nov. Kl. 19.00
Nytårskur den 18. januar kl. 18.00
Ref. Arne P.

