LYSTRUP – ELSTED – ELEV
FÆLLESRÅD
Referat fra forretningsudvalgsmøde nr. 178 den 28. nov. 2012
Deltagere: Hans Schiøtt, Per Hebbelstrup, Tage Petersen, Karsten Hansen, Poul Erik Pedersen,
Chris Olsen, Jørgen Andersen, Søren Sørensen, John Mikkelsen og Arne Pedersen.
Afbud: Flemming Larsen
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 177:
Godkendt.
3. Meddelelser:
Formanden konstaterede, at sagen om ”plastgrunden” har både en god og en dårlig side: Det gode
er, at Fællesrådets holdning og indsats har fået meget spalteplads. – Den dårlige side er til gengæld,
at det planlagte projekt formentlig må vente endnu mindst et år.
Situationen blev debatteret. Herunder om vi kan vi gøre noget. – Konklusionen blev, at vi må tage
forløbet til efterretning, og fortsat aktivt følge udviklingen.
Der fremlagt debatoplæg til en ”Sports- og Fritidspolitik” i Århus Kommune. – Det besluttedes, at
kulturudvalget laver oplæg til høringssvar.
HS deltog i oktober i mødet med Magistraten for Børn og Unge Område Grenåvej Vest. – På mødet
konstateredes, at de tidligere pulje ”Rull-midler” ikke længere eksisterer.
HS refererede fra et møde med Teknik og Miljø. I kølvandet af besparelser på vedligeholdelse af de
grønne områder, var spørgsmålet blevet rejst, om det var muligt, at inddrage frivillige i vedligeholdelsesopgaver på dette område. Fællesrådet tog ikke stilling, men konstaterer, at debatten er rejst.
Behandling af Trafikplan 2030 overgår til Infrastrukturudvalget.
Der er fra Hanne Storvang Nielsen Magistraten for kultur og Borgerservice fremsat ønske om mere
samarbejde med fællesrådene.
Søren Sørensen har på Fællesrådets vegne deltaget i et møde med en gruppe fra Byggeren for at
gøre dem opmærksomme på Realdanias pulje til ”Byggeriets Ildsjæle.” SS berettede, at han har
indvilget i at bidrage med at formulere ansøgningsmateriale, og deltage i processen.
Enighed om at det var et godt tiltag.
4. Infrastrukturudvalget:
Skaderne på fortovet på Lystrup Centervej er udbedret.
Arbejdet med lysregulering på Sønderskovvej/Lystrup Centervej er i gang. – Der har været dialog
med Trafik og Veje vedr. forventninger om, at en højresvingbane på Centervej åbenbart ikke
indfries. PEP kunne dog meddele, at det er lovet, at højresvingskurven bliver lavet ”blødere” af
hensyn til busserne.

Der er ligeledes igangværende dialog med forvaltningen vedrørende hjørnet Lystrup/Lystrup
Centervej. – Det er skræmmende, at arealet i stigende grad benyttes som oplags- og losseplads.
M.h.t. linieføringen af letbanen må vi konstatere, at Fællesrådets ønske om at ruten hver anden gang
svinges ad Sønderskovvej ikke bliver opfyldt.
Det drøftedes hvilken strategi Fællesrådet skal lægge for at holde sagen varm. – Det besluttedes at
arrangere et møde mellem infrastrukturudvalget og ledende embedsmænd fra området hos Århus
Kommune primo 2013.
5. Kulturudvalget:
Arrangementet vedr. kåring af Årets Lystrupborger forløb fint.
Grundet økonomiske problemer hos Shift har man været tvunget at skifte hostingvært. Skiftet til
Nordic Hosting gav nogle problemer, som nu er overstået.
Kulturudvalget vil udarbejde en indstilling til FU om politik for bannerreklamer på Fællesrådets
hjemmeside. – Der kan umiddelbart være økonomiske fordele, men vi skal have klare retningslinier.
6. Byudviklingsudvalget:
Vedr. ”Nye”, kunne TP orientere om at Tillæg til Kommuneplan forventes færdig inden jul d.å.
PEP supplerede med at fortælle, at Rambøll havde lavet planer for linieføring af rørledninger.
Den ønskede sti langs Ellebækken støder stadig på modstand fra Andelsboligforeningen Lille
Elstedvej. Der forsøges etableret et møde primo januar med deltagelse af Kim Guldvad Svendsen
fra kommunen.
Der er fremsat ønske om etablering af en krolfbane i parkområdet Æblehaven. FU havde ikke
umiddelbart indvendinger.
7. Medlemmer – Økonomi:
Ingen generelle kommentarer til økonomien.
Der er varslet betaling på 300 kr. pr. møde for brug af lokalet i beboerhuset. Da beboerhuset i
forvejen får økonomisk støtte fra Fællesrådet, rejste det naturligvis en række princippielle
spørgsmål. Som kasserer tager PH kontakt til husrådets formand, for at skabe mere klarhed.
Det er nu tid til at forberede ansøgning til kommunen om tilskud til Fællesrådet for 2013.
HS og PH udarbejder ansøgning.
PH gjorde opmærksom på, at han personligt står som domæneejer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Derfor ønskede han det ændret.– Der var enighed om at få det rettet.
8. Eventuelt:
Der er nu etableret en ”hundeskov” øst for Sønderskoven i området ved regnvandsbassinet.
Næste møde den 16. januar kl. 18.00. Bemærk tidspunktet af hensyn til efterfølgende nytårsfrokost.
!
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