
LYSTRUP- ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 171 den 19. januar 2012

Deltagere: Hans Schiøtt, Chris Olsen, Per Hebbelstrup , Poul Erik Pedersen, Tage Petersen, 
Karsten Hansen, Jørgen Andersen, Flemming Larsen og Arne Pedersen.
Afbud: John Mikkelsen

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 170:
Godkendt

3. Meddelelser:
Hans refererede kort fra mødet hos Århus Omegns Boligforening om ”unge som har problemer med 
fordfæstet og voksne uden for arbejdsmarkedet.” – Et udmærket møde, hvor Erhverv Lystrup også 
er engageret. – Det forsøges at oprette en art ”Lystrup Jobbørs.” 
Elev Skole har 100 års jubilæum den 12. maj i år. Hans er i den anledning opfordret til at deltage, 
og er samtidig spurgt om Fællesrådet kunne byde ind med en udstilling eller et indslag af en art. 
Det er FUs opfattelse, at Lokalarkivet er betydelig bedre rustet, til at kunne løfte den opgave.

4. Kulturudvalget.:
Layout til folder er klar og blev præsenteret. – Jørgen præsenterede ligeledes demo af Hjemmesiden 
Portal 8520. – Der er 5 faner:  1)Livet i Lystrup, - 2)Om byen, - 3)Foreninger, - 4)Institutioner, - 
5)Fællesrådet
Der vil derudover være link til LIF, Erhverv Lystrup og Biblioteket.
                                    
5.Byudviklingsudvalget:
Der har været afholdt møde med Grundejerforeningen Asmusgårdvej i anledning af henvendelse 
herfra. Det var et opklarende møde, som rettede en række misforståelser og tvivl om udviklingen og 
procedurer i forbindelse med udlægning til byggeri deres nærområde.

6. Infrastrukturudvalget:
Poul Erik refererede fra debatmøde i rådhushallen om ”Trafik i Århus 2030.” – Der er høringsfrist 
den 27. januar.
Debatoplægget indeholder bl.a. planer om at udvide Lystrupvej til 4 spor. – Alle opfordres til at 
bidrage med input til høringssvar. –Hans samler, formulerer og sender vores kommentar til planen.
Poul Erik oplyste desuden, at en skolevejsanalyse viste manglende skilte ved busvendepladsen på 
Indelukket. Det forsøges at følge op på. – Udvalget er desuden i dialog med vejkontoret om dårlig 
vedligehold på bl. a. Høvej og Lille Elstedvej.
 
7. Økonomi:
Regnskabet for 2011 blev præsenteret af Per, som udtrykte, at regnskabstallene ikke var repræsen-
tativ for aktivitetsniveauet i Fællesrådet.- Den relativ store kassebeholdning er disponeret til brug 
for brochuren og Portal 8520, som nu bliver en realitet.

8. Liv i Lystrup
Der er ikke sket noget m.h.t. den nye bymidte. – Chris åbnede en debat om udviklingen langs 
Centervej med udgangspunkt i Lokalplan 533(Tilladelse til bygning af almennyttige ældreboliger 
på hjørnet Lystrupvej/Centervej.)



Årsagen til spørgsmålet rejses er, at brugerrådet på Lokalcenter Sønderskovhus, har sat manglende 
ældreboliger i nærheden af lokalcentret på deres dagsorden i 2012
Der blev fra anden side plæderet for at få lavet en masterplan dækkende et større område end 
handelscentret. – Der blev ikke truffet nogen konklusion på spørgsmålet.

9. Evt.
Flemming skulle vende tilbage med udvalgsønsker. Han indtræder foruden kulturudvalget fremtidig 
i byudviklingsudvalget.

Fremtidige møder planlagt således:
15. februar kl. 19.00
21. marts kl. 19.00
18. april kl. 19.00
23. maj kl. 18.00 – Derefter Repræsentantskabsmøde
20. juni kl. 19.00

Ref.  Arne P.
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