
Referat af Fu - møde nr. 201 den 15. april 2015 kl. 19.30 i Underhuset

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

Referat og dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - IAB
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 200 - IAB
3. Meddelelser

a. Anlægsplan til næste byrådsmøde desværre uden forslag fra fællesrådet vedr. Lystrup.
b. Affald/varme i Aarhus Kommuner er i en planlægningsproces vedrørende en Infobustur om

Vind og sol energi. Den vil gerne komme forbi Lystrup fx i forbindelse med Lystrupløbet.
c. Der er vedtaget et dialogmøde den 5. maj om involvering af borgene som skal indeholde

- Hovmarksparken og biodiversitet
- Rethink – kunst i det offentlige rum

4. Repræsentantskabsmødet den 20. maj.
a. Dirigent – det bliver Hans
b. Referent – Søren
c. Særligt emne – plastgrunden – Flemming undersøger mulighederne
d. Indkaldelse – vedhæftet og godkendt
e. Lokale – ok
f. Regnskab – Per
g. Valg -  Søren, Chris, John og Karsten genopstiller. Casper genopstiller ikke.
h. Beretninger – Beretningerne skal foreligge en uge før rep.-mødet til godkendelse i FU – 

herefter offentliggøres de.
i. Øl og Vand – Flemming er ansvarlig.

5. Letbanens drift
Vi ønsker et møde med Letbanen A/S FU. Dagsorden omkring letbanens drift ift. signalreglerne og 
bommene ved Sønderskovvej og Lystrupvej. Flemming kontakter Letbanen A/S.

6. Lokalplan 995
Vores udvalgs synspunkter ift. høringssvar om Lokalplan 995 er ikke blevet en del af indstillingen.

- Vi ønsker at se COVI-rapporten
- FU /infrastukturudvalget foretager sig ikke umiddelbart yderligere. Vi holder øje 

med situationen.
7. Aktivitetsplan

Se vedhæftede
Vedrørende inspiration fra andre Fællesråd - IAB

8. Rapport fra kulturudvalget
a. Lystrup Erhverv, Lions, LIF og KU holder møde om Liv i Lystrup
b. Der er taget initiativ til en byfest i september i forbindelse med Rethink-projektets 

afslutning. FU hører nærmere, når der er konkrete oplysninger.
c. Rethhink koordineres også med projektet i Hovmarksparken.
d. Der startes en proces op omkring valg af årets lokalitet.
e. Frivillighedsbørsen er startet nu og drives af Flemming og biblioteket i fællesskab. Der er 

link på fællesrådets hjemmeside.
9. Rapport fra Infrastrukturudvalget

a. Der arbejdes med at få fartdæmpning på Ørnstrupvej.
b. Sti ved Solbærhaven – der skal aftales snerydning med kommunen. FU hører nærmere fra 

Steffen.
10. Rapport fra Byudviklingsudvalget



a. Stien ved Ellebækken. Der har været møde mellem ejerkredsen og kommunen – vi afventer
status i sagen fra kommunen.

b. Der skal etableres kontakt til kommunen vedrørende planstrategi. 
11. Eventuelt: Næste møde er 20. maj kl. 18.30 i lokale 1+2
12. Kommunikation 

Nyhedsbrevet fra marts fremsendes først nu sammen med indbydelse til repræsentantskabsmøde
Flemming vil skrive om Skilteskov og Frivilligbørs i nyhedsbrevet.

Referent: Søren Sørensen, 25. april 2015


