
Referat af Fu - møde nr. 200 den 18. marts 2015 kl. 19.30 i hos Casper Johnsen, Solbærhaven. 

Til stede: John B. R. Mikkelsen,  Birgit Donslund, Flemming Larsen, Chris Olsen, Jørgen Andersen, Steffen 
Sønderskov, Per Hebbelstrup, Casper Johnsen.
Afbud:  Karsten Hansen. Hans Schiøtt, Søren Sørensen.

Referat og dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt. Mødet måtte flyttes, Underhuset var optaget af andre. 
Chris bemærker dette overfor Beboerhuset. Tak til Casper for husly.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 199 (tidligere udsendt, men vedhæftet) - godkendt
3. Meddelelser

a. Seminar om kommuneplan strategi den 2. marts 2015. Birgit og Flemming deltog. 
Materiale er udsendt med dagsorden. Forstæderne kommer i fokus i forbindelse med 
udarbejdelsen af Kommuneplan 2017, hvilket er vand på vores mølle jf. Liv i Lystrup 
projektet. Birgit gør opmærksom på, at vi skal hurtigt ind i processen, da tidsplanen er 
stram.

b. Fællesrådsseminar den 3. marts 2015. Jørgen, Flemming, John, Hans og Karsten deltog.
Temaer var Planstrategi 2015, Medborgerskab og Borgerservice. Det kan se ud, som om 
Fællesrådene får mulighed for at medvirke ved beskrivelsen af deres respektive 
lokalområde. Flemming blev valgt til arbejdsgruppen.

4. Evt. høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoleområdet.
Flemming oplyste, at der efter henvendelse til skolerne kun var svar fra Elev, som ikke havde 
bemærkninger. Tolket således, at Fællesrådet ikke skal foretage sig noget.

5. Evaluering af borgermødet om letbanen den 17. marts 2015 og de følgende aktiviteter.
Evaluering: Ca. 220 var mødt op. Salen for presset. Godt møde, form OK. Godt med indkaldelse af 
spørgsmål forud for mødet. Næste gang tænke mere over lokalekapacitet (måske lige undersøge 
egnede alternativer nu). Fotograf blev glemt. Referent blev glemt. Anerkendelse til Flemming for 
godt ordstyrerskab.
Oplægsholdernes slides modtages og lægges på hjemmesiden. Flemmings liste over spørgsmål på 
mødet fandtes dækkende. Efterfølgende suppleringer velkomne. Flemmings udkast til artikel 
drøftet og godkendt med tilføjelse af ønske om busstop ved stationen.

6. Planlægning af aktiviteter i 2014/2015 (Der henvises til vedhæftede bilag). Ej drøftet.
7. Rapport fra Kulturudvalget

a. Rethink: Sagen trækker fortsat ud. Nu forsøges med et møde med Marie Markmann den 
25. marts før formel kontrakt med kommunen. Projektet skulle gerne i sync med AU’s 
projekt i Hovmarksparken, ”Vild med vilje”. 

b. Liv i Lystrup:  Fortsat gode møder i arbejdsgruppen. Efter kontakt med antropologerne på 
Moesgaard er formuleret en opgave til projektarbejde i efteråret, som vi håber nogle 
studerende bider på.  Arbejdsgruppen arbejder med et forslag om at revitalisere en 
byfest/marked. Tema ”Lys i Lystrup”. Dato 12. september.

c. Frivillighedsbørs: der er skrevet til alle foreninger for tilsagn om opbakning. LIF bakker op. 
Flemming går videre med sagen sammen med biblioteket.

d. Vild med vilje. Link er lagt på hjemmesiden. Der er ønske om et borgermøde, hvilket vi 
gerne ser koordineret med Rethink- projektet. 

8. Rapport fra Infrastrukturudvalget
a. Skilteskoven på Sønderskovvej: Der er modtaget svar på redegørelse sendt til til Teknik & 

Miljø – Søren Merell. Man vil tage sagen op.
b. Ørnstupvej. Der er fra Grundejerforeningen i Ørneparken rejst ønske om en 

hastighedsbegrænsning . Ønsket er rimeligt og støttes overfor kommunen.
c. Snerydning på sti nord om Solbærhaven. Det fastholdes overfor kommunen, at der de 



facto er tale om en skolevej og derfor og kun derfor en kommunal forpligtelse til 
snerydning.

9. Rapport fra Byudviklingsudvalget
a. Ellebækken: Birgit oplyser efter kontakt til Teknik og Miljø, at der fortsat arbejdes med 

sagen om etablering af stien, men det går langsomt. Der er nogle juridiske 
problemstillinger. Kommunen skal i givet fald overtage en del af arealet og det undersøges 
nu, hvad der er muligt. Man er ikke afvisende overfor tiltag på kommunens egen jord. Der 
kommer en udredning fra Teknik og Miljø. 

10. Økonomi : Oversigt udsendes af Per – den er taget til efterretning af FU.
11. Eventuelt: Næste møde er 15. april  kl. 19.30 i Underhuset.
12. Kommunikation 

Flemming vil skrive om Skilteskov og Frivilligbørs.
Referent: Jørgen Andersen, 21. marts 2015


