
Referat af Fu - møde nr. 195 onsdag den 17. september 2014 kl. 19.30 i beboerhuset, Kreativt Værksted.

Til stede: John B. R. Mikkelsen, Karsten Hansen, Steffen Sønderskov, Birgit Donslund, Flemming Larsen, 
Casper Johnsen, Cris Olsen, Per Hebbelstrup, Søren Sørensen 

Afbud: Hans Schiøtt, Jørgen Andersen.

Dagsorden og referat: 

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 194 (tidligere udsendt) 
Referatet godkendt.

3. Meddelelser
Postnummersagen. Kommunen har afgjort sagen administrativt. Hvis den skal omstødes, skal det 
ske ved domstolene. Vi gør ikke yderligere.
Plasticfabrikken. Der er fremsendt en foreløbig tidsplan. 1. behandling i byrådet er 10. oktober 
2014.
Lystrup slagter. Vi har taget klagen over støj fra Lystrup slagter til efterretning. Vi foretager os ikke 
noget i fællesrådsregi.

4. Forretningsudvalget er ikke stemt for, at Fællesrådet går på Facebook. Men for at forbedre 
kommunikationen forsøges med et nyhedsbrev, som skal sendes til foreningerne og som skal 
lægges på hjemmesiden.
Liste over Infrastrukturudvalget over ønsker til kommunen skal på hjemmesiden.

5. Borgermødet den 3. november nærmer sig. Der skal sendes artikel til Lokalavisen til seneste avis 
inden mødet.
Borgermøde vedrørende letbane/busser bliver den 17. marts. Flemming er i spidsen for et lille 
planlægningsudvalg. 

6. Kulturudvalget deltager aktivt i Rethink kunst. Der er 6 lokaliteter hvoraf der skal udvælges 3 
projekter senest den 30. september.

7. Infrastrukturudvalget har 9. oktober møde med kommunen vedrørende anlægsønsker.
Skilteskoven ved rundkørslen og på Sønderskovvej samt Lystrupvej tager Fællesrådet på sig som en
opgave ift. en henvendelse til kommunen. Der skal formuleres en konkret og præcis 
problemstilling.

8. Byudviklingsudvalget. Tillægget til kommuneplanen vedr. Nye har ikke nogen øvre grænse for antal
borgere i den nye bydel. Udvalget laver et forslag til et høringssvar som kan diskuteres på næste 
FU-møde.
De gamle boldbaner er i udredningsfasen i kommunen i forhold til vådområderne omkring dem og 
øvrige anvendelsesmuligheder.

9. Økonomi er taget til efterretning.
Ingen bemærkninger

10. Eventuelt.
Næste møde onsdag den 15. oktober kl. 19.30 i Beboerhuset, Underhuset.


