
                                                             

LYSTRUP – ELSTED – ELEV
        FÆLLESRÅD

Referat fra forretningsudvalgsmøde nr. 179 den 16. jan. 2013

Deltagere: Hans Schiøtt, Per Hebbelstrup, Flemming Larsen, Karsten Hansen, Poul Erik Pedersen,  
Chris Olsen, Jørgen Andersen, John Mikkelsen og Arne Pedersen. Søren Sørensen deltog fra 
dagsordenens pkt. 6
Afbud: Tage Petersen

1.  Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra møde nr. 178:
Godkendt.

3.  Meddelelser:    
Formanden mindede om indbydelsen til Fællesrådsseminar på rådhuset den 27. februar. – Vi kan 
deltage med 3-4 personer.
Vi er informeret om ansøgningen fra Byggeren til Byggeriets Ildsjæle om støtte. Søren Sørensen har 
været aktiv i forløbet.(jvfr. sidste møde.)
Fællesrådet har modtaget det årlige bidrag fra Århus Kommune på 20.000 kr. til rådets arbejde.
Midttrafik har sendt sine forslag til ændringer i køreplanerne i høring i perioden 7. – 20. januar.
Infrastrukturudvalget har det på dagsorden på sit næste møde.
Der er tilgået indbydelse fra Århus Kommune om deltagelse i et weekendseminar på Helnan Marse-
lis Hotel den 2. – 3. marts om den fremtidige kommunale organisering, og debat om mulige effekti-
viseringer i opgaveløsninger. – Blandt tilmeldte interesserede udvælges 25 deltagere til seminaret.
Søren Sørensen ”lægger billet ind.”

4.  Infrastrukturudvalget:
Lysreguleringen på Sønderskovvej/Lystrup Centervej er nu indviet. – Fungerer tilsyneladende 
udmærket. – På trods af nogle udfordringer m.h.t. for lidt plads til svingende busser. – Det skyldes 
den ringe afstand til tunnelen.

5.  Kulturudvalget:
Evaluering af hjemmesiden pågår.- Det foresloges i den forbindelse, at vi henvender os til forenin-
gerne med opfordring til at benytte hjemmesiden, - og dermed holde den ”levende.”
Overvejelser om Årets Lokalitet.
Der rejstes en debat om hvorvidt ”vi er synlige nok.” Der kan ikke konkluderes på debatten, men 
det besluttedes, at vi fremover har et fast punkt på dagsorden om PR.
 
6.  Byudviklingsudvalget:
Den nye hundegård ved Sønderskov er en god løsning på det samværsproblem der var m.h.t børn på 
legepladsen og løsgående hunde. Dog synes hundegården for retlinet. – Spørgsmål: Er det ikke 
muligt, at give den et ”rekreativt løft” med lidt beplantning, bænke, skæve vinkler etc.
Der arbejdes nu reelt med planerne om etablering af en krolfbane i parkområdet Æblehaven.
Der har været møde med Kim Guldvad Svendsen, Trafik og Miljø om projektet Stien langs 
Ellebækken. – Mulighederne for at kunne erhverve arealet til formålet ved Elstedvej undersøges nu 



                                                             

af forvaltningen. – Der udspandt sig i den forbindelse en debat om det hensigtsmæssige i at lave en 
krydsning af Elstedvej netop på det sted, på grund af de dårlige oversigtsforhold.

7.  Medlemmer – Økonomi:
Kassereren er i forhandling med husrådet om betaling for lokalet til vore FU møder.
Underskudet på 2012-regnskabet ikke så stort som budgetteret, hvilket skyldes at portalen ikke blev 
så dyr som budgetteret.
Kassereren har været i dialog med 7 nye potentielle medlemmer, og opfordrede de øvrige i FU til at 
være vågne overfor eventuelt andre nye.

8.  EVT:
Næste FU møde den 20 februar.
Repræsentantskabsmøde den15. maj kl. 19.00  (FU møde kl. 18.00)

9.  Nytårskur:
Fortrinligt arrangement. – Dog bør der rettes henvendelse til IHF, om ikke at lægge VM kampe i 
håndbold når vi har møde. – Det giver alt for meget uro i sæderne.

Ref. Arne P.
  

 


