
Referat af Fu - møde nr. 197 onsdag den 19. november 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, Jørgen Andersen, Steffen Sønderskov, Casper Johnsen, Per Heppelstrup.

Afbud:  ingen

Dagsorden og referat: 

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 196 (tidligere udsendt) 
Referatet godkendt.

3. Meddelelser
A. B/U ledelsessekretariat vedr. æblevænget

Klage over støj vedr. Phønix, Kommunen afventer ny plan for Phønix, FR gør ikke 
yderligere nu.

B. Forslag om medborgerskabspolitik fra borgmesterens afdeling
Man ønsker input fra private. FR gør ikke umiddelbart yderligere

C. Netværk om vedvarende energianlæg har lavet nyhedsbrev og borgerarrangement om 
strategi for spredning af energianlæg i Aarhus. FR gør ikke yderligere

D. Klage om reklamer omkring Det Blå Center. Steffen følger op på FR vegne.
E. Kriminalitetsbekæmpelse – der er møde med Østjyllands Politi 25/11. FR deltager med to 

personer og vurderer herefter om der skal laves et lokalt arrangement.
4. FR er tilfreds med borgermødet og følger op på tilbud fra Tækker om tættere samarbejde. Der er 

afgivet høringssvar og vi overvejer at bede om foretræde for teknisk udvalg.
5. Lokalplan 005: Byudviklingsudvalget forbehandler forslaget til lokalplanen. Herunder afstand fra 

rundkørsel til kryds, adgang fra pendler-P til det nye område og ny buslomme på Sønderskovvej.
Der er et link på vej på hjemmesiden.

6. Birgit og Casper deltager i mødet om kriminalitetsforebyggelse.
7. Se skema. Ift borgermødet i marts laver Flemming og Steffen et idékatalog om busser efter 

letbanens indtog.
8. Kulturudvalg. 

”Liv i Lystrup” - Flemming og Jørgen deltager fra FR.
”Rethink” – Maria Markmann kommer med forslag til kunstneriske projekter. Oplæg kommer 
ultimo november. Måske skal projektet kobles med den nye Hovmarkspark.

9. Infrastrukturudvalget. Der er lavet en ønskeliste, hvor det væsentligste er udvidelse af Lystrupvej 
+ lyskryds ved Viengevej, højresvingsbane ved rundkørslen, cykelsti ved Ørnstrupvej, flere 
buslommer, parkering ved Stationen, parkering ved fodboldanlæg og udvidelse af Høvej.

10. Byudviklingsudvalg.  Intet at bemærke.
11. Besøgstjenesten har anmodet om kr. 1000,00 og det er bevilliget.
12 Steffen er valgt som næstformand.
13 Næste møde er den 7. januar kl. 18.00 og det er julefrokost.
14. Nyhedsbrev handler om plastfabrikken og borgermødet i marts.

Således forstået/ Søren Sørensen


