
                                                             

LYSTRUP – ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat fra forretningsudvalgsmøde nr. 177 den 19. sep. 2012

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

1.  Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra møde nr. 176:
Godkendt.

3.  Meddelelser:    
Det på sidste FU- møde omtalte møde med Magistraten for Børn og Unge er udsat til 11. Okt.
Flemming Larsen havde undersøgt problemstillingerne omkring ”Byggeren.” – Den megen 
utilfredshed synes hovedsageligt at skyldes dårlig kommunikation omkring administrativ sammen-
lægning med Klubben Elsted. Sammen med de forestående budgetforhandlinger. Tonen er, som det 
også fremgår af pressen, blevet bedret.
Natur og Miljø har udsendt en pressemeddelelse efter en tilfredshedsundersøgelse blandt en 
borgergruppe.- Man omtaler heri også det samarbejde der er med fællesrådene. Hans Schiøtt har 
udtalt sig til journalisten, og er også refereret i pressemeddelelsen. HS havde ligeledes indsendt 
billede fra  bevægelsesparken til journalisten.
Realdania har sendt materiale, hvori det meddeles, at en pulje til ”Byggeriets Ildsjæle” på12,5 mio. 
kr. kan søges til mindre byggerier. – Man forventer pengene fordelt på ca. 30 projekter.
FU videreformidler  materialet til ”Beboerhuset” og ”Byggereren”
Det forlyder, at beboerhuset i fremtiden vil opkræve 300 kr. for lån/leje af lokalet til Fælelsrådets 
møder. – Vi afventer.

4.  Infrastrukturudvalget:
Henvendelse fra brugerrådet ved Lokalcenter Sønderskovhus vedr. dårlige partielle steder på 
fortovet på Lystrup Centervej. – Er videregivet til Trafik og Veje.
Der er tilgået henvendelse fra borger på Hedeskovvej om vejens dårlige stand.
Lysregulering på Sønderskovvej/Lystrup Centervej pågår og forventes færdig primo 2013.
Poul Erik Pedersen meddeler, at han ønsker at fratræde som udvalgsformand.

5.  Byudviklingsudvalget:
Intet nyt. - Holder sit 1. møde i år den 24. sept.
  
6.  Kulturudvalget:
6000 foldere er klar til afhentning hos trykkeren. – Man vil forsøge at få en aftale med LIFs 
svømmeafd. om distributionen af folderen mod et passende honorar til afdelingen.
Årets Borger Carl Erik Vase samt pigerne Sofie Højen Kyed og Nanna Hein Knudsen bliver hædret 
ved en sammenkomst i caféen på Sønderskovhus den 29. september kl. 10.00
De får hver et gavekort på 750 kr.

7.  Medlemmer – Økonomi:
Ingen særlige kommentarer. – Der er en sund økonomi.



                                                             

8. Ønske fra Besøgstjenesten om en repræsentant fra Fællesrådet i bestyrelsen:
Flemming Larsen indtræder i besøgstjenestens bestyrelse.

9.  Eventuelt:
Næste møde den 24. oktober kl. 20.00 – Bemærk tidspunktet !

Ref. Arne P.
  

 


