
Referat af Forretningsudvalgsmøde (møde 205). Onsdag den 16. september 2015 kl. 19.30 hos Flemming

Afbud: Chris Olsen, Jørgen Andersen

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - IAB
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 204 - IAB
3. Meddelelser 

1. Møde med MBU/Grenå Vest flyttet til 18/11 – Jørgen deltager, andre?
2. Aarhus Letbane – vi afventer mødedato
3. Vi har fået indbydelse til Samskabelseskonference af Aarhus Kommune 22/10 – tilmelding 

til Flemming senest 30/9
4. Torben Brandi – konsulent på Liv i Lystrup. Vi mangler reaktion fra Tækker Group. Derfor 

beder vi Torben om at skabe kontakt til Coop. Vi afventer nærmere.
5. Ny boligpolitik. Der er høringsfrist 17/9 – Flemming sender svar rundt til FU til 

godkendelse.
4. Tilskud til hjertestarter: Hvis Elsted skole og Elev skole er indforstået med projektet, så giver 

Fællesrådet kr. 2.500 i donation.
5. Forberedelse af det lokale arbejde med kommuneplan 2017:

- Koordinationsgruppen deltog i møde for planstrategi.
- Se bilag for tidsplan OBS: vores forslag skal helst med i høringen i januar 2016.
- Der skal sendes en invitation til baggrundsgruppe – Flemming er ansvarlig for det.
- Der skal være borgermøde om Kommuneplan 2017 den 12/11.
- Koordinationsudvalget tager på inspirationsbesøg på Lystrup Skole.
- Elsted skole kontaktes også.

6. Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag). Herunder eventuelle 
forslag til nye initiativer i Fællesrådet. IAB.

7. Rapport fra Kulturudvalget
- Jørgen og Flemming giver tilbagemelding vedrørende Markmanns deltagelse i projektet.
- Flemming og Birgit undersøger pladsens status.
- Årets lokalitet er fodboldanlægget – det skal offentliggøres ved en lille ceremoni ved en 

fodboldkamp – den 10 oktober ca. kl. 15.45.
8. Rapport fra Infrastrukturudvalget

- Udvalget skal holde møde med Center for Byens anvendelse vedrørende trafikale udeståender
–  dato endnu ukendt

- 8/10 er der møde om anlægsprogrammet med Teknik og Miljø – Steffen og Birgit deltager
9. Rapport fra Byudviklingsudvalget

- Der skal arrangeres en ekskursion rundt i byen – Flemming melder en dato ud (den 4. oktober)
10. Økonomi 

IAB
11. Eventuelt

Flemming laver et udkast til svar på henvendelse til Fællesrådet vedrørende Lufthavn
Næste møde til den 21/10 2015 kl. 19.30 i Underhuset.

12. Kommunikation
Næste nyhedsbrev handler om Lokalplan og årets lokalitet

Hilsen Søren


