
Referat af Fu - møde nr. 196 onsdag den 15. oktober 2014 kl. 19.30 i beboerhuset, Kreativt Værksted.

Til stede: John B. R. Mikkelsen, Karsten Hansen, Birgit Donslund, Flemming Larsen, Cris Olsen, Søren 
Sørensen, Hans Schjøtt

Afbud:  Jørgen Andersen, Steffen Sønderskov, Casper Johnsen, Per Hebbelstrup.

Dagsorden og referat: 

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 195 (tidligere udsendt) 
Referatet godkendt.

3. Meddelelser
Møde med B&U 24/9 v/ Flemming:

- Ny FU-chef Toke Agerskov
- Der er stort pres på daginstitutionerne i Grenå vest
- Man er OBS på støj ved SFO Phønix ift. støjskærm og multibane
- Der etableres en ny familieskole i Beboerhuset – der renoveres et par lokaler til formålet

Møde i besøgstjenesten v/ Flemming:
- Renovation af Sønderskovhus er sat til begyndelse i foråret 15 – endelig godkendelse dec.

Anders Boysen søger ildsjæle vedrørende grønne områder til projekt ved AU. Vi sender invitation 
til udvalgte medlemmer af fællesrådet.
Favrskov Kommune laver landsbytræf – invitation sendes til Elsted Landsbylaug
Real Dania Fonden har sendt nye invitationer til fondsansøgning – det behandles i kulturudvalget.
Birgit og Steffen var til møde med alle fællesråd – der starter et nyt initiativ om workshops 
vedrørende uafklarede kommunale projekter, hvor man henter inspiration i fællesrådene.

4. Det samlede høringssvar sendes af Birgit og Flemming efter borgermødet.
Borgemøde:

- Der bliver i alt 5 indlæg – samlet mødetid ca. 2½ timer.
- Der er lavet pressemeddelelse og annonce, som er sendt til pressen. 
- Idrætsforeningen laver banner og sætter det op.
- Der skal bruges frivillige på selv dagen - Cris og Flemming er IT-ansvarlige, Karsten og Hans 

er opstillere.
5. Listen over aktiviteter er sendt til medlemmerne af FU. 

Borgermøde om letbane og busser bliver den 17. marts 2015. Flemming og Steffen er tovholdere.
6. Kulturudvalget deltager aktivt i Rethink kunst. Det er vedtaget, at fokusområdet er søen og 

festpladsen og kunstnerisk tovholder er Maria Markmann.
7. Infrastrukturudvalget har 9. oktober haft møde med kommunen vedrørende anlægsønsker. Vi har 

efterfølgende sendt en revideret ønskeseddel til kommunen, som er sendt til FU. 
8. Byudviklingsudvalget. 

Stien ved Ellebækken – FU har taget initiativ til en åvandring med Kim Svendsen og beboere 
vedrørende sti og broer.
De gamle boldbaner er i spil ift. vådområder eller evt. skydebaner. Det er idrætsforeningerne, som 
skal sende ansøgninger til kommunen og området er i Risskov Fællesråds område. Vi gør ikke mere.
Flemming er konstitueret formand for udvalget med Birgit som sekretær.



9. Økonomi er taget til efterretning.
Ingen bemærkninger

10. Eventuelt.
Vi fortsætter med nyhedsbrevet – ca. 4-6 gange om året.
I det kommende nyhedsbrev vil der blive sat fokus på præventive tiltag ift. indbrud
Annoncer om borgermøder sendes til medlemmer af Fællesrådet.

Næste møde onsdag den 19. november kl. 19.30 i Beboerhuset, Kreativt Værksted.

Således forstået/ Søren Sørensen


