
                                                             

LYSTRUP – ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat fra forretningsudvalgsmøde nr. 176 den 15. aug. 2012

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

1.  Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra møde nr. 175:
Godkendt.

3.  Opfølgning på repræsentantskabsmødet:    
Der synes ikke at være sager som repræsentantskabsmødet pålagde FU at tage sig af.
Der var usikkerhed om 2. suppleant Søren Sørensen var kommet på maillisten, og dermed blevet 
indbudt til FU- møde. – Hvis ikke beklages det.

4.  Konstituering og udvalgsbesættelser:
Poul Erik Pedersen blev genvalgt som næstformand og Arne Pedersen som sekretær.
Udvalgsbesættelser blev ligeledes uden ændringer.

5.  Meddelelser:
Det er blevet meddelt, at Århus Kommune ikke længere ”myndigheds-annoncerer” om lokalplaner, 
høringer m.v. i den trykte presse. Annoncering af den art vil fremgå af kommunens hjememside.
Lokalplan 907 (Letbanen) er nu endelig vedtaget.
Der forelægger ny plan om forlægning af Herredsvej.
Det årlige fællesmøde i Teknik og Miljø med repræsentanter for Fællesrådene bliver afviklet den 
24. okt. – (Det kolliderer desværre med et planlagt FU møde.)
Der er indbydelse fra Magistraten for Børn og Unge til fællesrådene i ”Grenåvej Vest.” Mødet 
afholdes den 4. oktober.  – Flemming Larsen og Hans Schiøtt deltager.
Det er meddelt, at Vores område ikke er tildelt blomsterløg i år, om vi havde ønsket.
  
6.  Hovedopgaver i det kommende år:
En hovedopgave er stadig Liv i Lystrup projektet. Desuden skal kommuneplanen endelig vedtages i
2013. – Det blev endvidere foreslået, at se på byens randområder.
Den aktuelle aktivitet i byen vedr. byggelegepladsens evt. nedlæggelse rejste spørgsmålet om 
hvorvidt det er en sag vi skal gå ind i. Flemming Larsen undersøger hvad sagens kerne egentlig er, 
inden vi tager stilling.

7.  Infrastrukturudvalget:
Brugerrådet har hos Magistraten for Sundhed og Omsorg undersøgt om mulighederne for at få 
bygget ældreboliger på hjørnet af Centervej/Lystrupvej som planlagt i lokalplan 533. – Det indgår 
ikke i afdelingens planer for fremtiden. – Infrastrukturudvalget har tidligere ønsket arealet 



                                                             

græsbelagt. – FU besluttede, at se hvordan mulighederne for en ny centerplan (Liv i Lystrup) evt. 
kunne blive. – Måske kunne det omtalte areal inddrages ?
Dog vil udvalget kontakte Trafik og Veje for at forsøge at stoppe det frie spil, som skiftende 
entreprenører har med at benytte arealet til oplags- og losseplads.
Det er meddelt udvalget, at etablering af lysregulering i  krydset Sønderskovvej/ Centervej pågår, 
og forventes indviet i 2012.

8. Byudviklingsudvalget:
Der er ikke nye aktuelle sager. Stien langs Ellebækken er stadig en udfordring, fordi flere parter 
skal blive enige.

9.  Kulturudvalget:
Udvalget indstiller Carl Erik Vase til Årets Borger. Der planlægges en reception i beboerhuset.

10. Medlemmer, økonomi:
Der er tilfredshed med Fællesrådets økonomi. – Lystrup Genbrug har indmeldt sig i Fællesrådet.

11. Eventuelt:
Der har tidligere været rejst spørgsmål, om kompensation for enkeltmedlemmers ekstraudgifter til 
f.eks. blækpatroner o.l.
Der var enighed om, at der kan være tilfælde, hvor f.eks. udprintning af større planer og rapporter 
vil være en nødvendighed for at kunne behandle.
FU besluttede, at det i sådanne tilfælde er det pågældende udvalg, der beslutter hvordan man vil 
håndtere dette.- Om man vil købe materialet hos myndigheden, eller lade en fra udvalget tage sig af 
det. – Udgiften i sådanne ekstraordinære tilfælde vil blive herefter godtgøres.

Næste møde berammet til 19. sept. Kl. 19.00

Ref. Arne P.
  

 


