
LYSTRUP- ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat Forretningsudvalgsmøde nr. 173 den 21. marts 2012

Deltagere: Hans Schiøtt, Per Hebbelstrup, , Flemming Larsen, , Chris Olsen,  Jørgen Andersen og 
Arne Pedersen.  Poul Erik Pedersen deltog i mødet fra pkt. 8.
Husmand i beboerhuset Lars Lyngsdal deltog i mødet
Afbud: Tage Petersen, Karsten Hansen, John Mikkelsen 

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 172:
Godkendt

3. Meddelelser:
Der er fra Århus Kommune modtaget oplæg til ny Sundhedspolitik. – Fu vil ikke umiddelbart 
reagere på oplægget.

4. Kulturudvalget.:
Der arbejdes stadig på hjemmesiden, især med billedmaterialet. P.t. afventes forårets gennembrud, 
så der kan komme grønne billeder på.
Imødekommer henvendelse fra Gerda Damsgård (KFUM-spejderne) om sponsorat af kaffe/brød i 
forbindelse med affaldsindsamlingsdagen 29/4.  - Per Hebbelstrup og Karsten Hansen stiller også i 
år trailer til rådighed  til formålet.
Formanden har fået henvendelse fra Carl Erik Vase, Blåbærhaven 64, som opfordrer til en stor de-
monstration på arealet ved bygningen fra tidl. HJ Plast på Lægårdsvej i forbindelse med affaldsinds-
indsamlingen, for at gøre opmærksom på den skændsel bygningen er for området.
Fu besluttede ikke at støtte forslaget som sådan, fordi det skønnes at have for ringe effekt. – Men 
foranlediget af henvendelsen kontakter formanden ejer direkte for at gøre opmærksom på byens 
negative holdning til den ruinlignende bygning, ved indkørslen til Lystrup. 

5.Byudviklingsudvalget:
Der har været foretræde for teknisk udvalg vedr. ”Nye.” Udvalget havde rost byrådet for at have 
lyttet til vore synspunkter bl.a. vedrørende byggelinier, men havde gjort opmærksom på Fælles-
rådets uforståenhed over for navnet ”Nye.”
Det synes som om der er lyttet positivt, idet det nu kan konstateres, at der er lagt op til udskrivning 
af en navnekonkurrence.
Der er nu et nyt forslag i spil vedr. området Lille Elstedvej 101. – Det ligger meget tæt på de syns-
punkter byudviklingsudvalget og fu tidligere har udtrykt over for Tækker Group, hvorfor fu ikke 
har kommentarer hertil. –  Vi imødeser den kommende behandling af forslaget.

6. Infrastrukturudvalget:
I formandens fravær, orienterede Chris om Trafik og Vejes overvejelser om trafikregulerende og 
-dæmpende foranstaltninger på Sønderskovvej. –Der har været tale om foranstaltninger ved både 
Centervej og Indelukket. – Det synes nu som om der styres mod en form for kombineret løsning, 
eller måske alene en foranstaltning ved Centervej. – Udvalget går i dialog med forvaltningen.
Skolevejsanalysen er nu til behandling i Teknisk Udvalg. – Udvalget følger de lokale elementer.
Der er nu udsendt Forslag til Lokalplan 907. (Plan for letbanens forløb.) – Der er høringsfrist til 2. 
maj 2012.



7. Økonomi:
Kassereren redegjorde for de aktuelle budget-/regnskabstal 2012, samt budgetforslag 2013, som 
skal forelægges repræsentantskabsmødet. 
Kassereren udsender forvarsel med dato for repræsentantskabsmødet den23/5. kl. 19.30 til alle 
medlemsforeningerne som en service.

8. Eventuelt
Lars Lyngsdal ytrede, at han savnede Fællesrådets synlighed. – Lod forstå, at Beboerhuset er det 
faste og vigtigste kultursted i Lystrup. Og kunne ønske sig Fællesrådet mere på banen i denne 
forbindelse
Det udløste en debat om eget ansvar for egen positionering, men også Fællesrådets rolle som 
paraplyorganisation for alle medlemsforeningerne.
Det er fu´s  opfattelse, at Fællesrådets synlighed vil blive væsentlig forbedret, når den nye it-portal
bliver en realitet.

Arne P. orienterede om, at Brugerrådet har afsendt en henvendelse bygningsafdelingen for Sundhed 
og Omsorg i et forsøg på at udnytte mulighederne for at bygge ældreboliger på hjørnet Lystrupvej-
Centervej. – (Lokalplan 533)

Ref. Arne P.
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