
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 206 den 21. oktober 2015 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.

Fraværende; Chris og Søren 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 205
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser, herunder bl.a.:
Korrespondance med Vejdirektoratet om fordelerringen.
Korrespondance med Trafikministeriet om regler for letbaner. Trafikstyrelsens oplysninger 
forelægges Letbanen med henblik på det aftalte møde.
Høring vedr. indstilling om erhversrettet 10. klasse . Sikkert en god ide, men Fællesrådet svarer ikke.
Realdanias kampagne underværker – en kampagne til bygningsarvens ildsjæle, taget til 
efterretning.
Høring om børne- og ungepolitik, frist den 22.10. Fællesrådet svarer ikke.
Høring om ændret organisering af dagtilbud til børn i Elsted og Lystrup. Fællesrådet svarer ikke.
Tilskud til anskaffelse af hjertestartere på Elsted Skole og Elev Skole. Både Elsted skole og Elev skole 
er interesseret i en hjertestarter, det tidligere aftalte beløb på 2500 ydes som støtte.
Høring om ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus. Fællesrådet svarer ikke
Møde den 29. oktober kl. 15. – 17. i Underhuset med Midttrafik og Aarhus kommune om den 
fremtidige busbetjening i Lystrup området. Infrastrukturudvalget og formanden deltager i mødet.
Åben høring om medborgerskab. Fællesrådet afgiver ikke noget høringssvar.
De to kirker er formentlig interesseret i fremover at udgive et fælles kirkeblad. Det giver mulighed 
for evt. at samle foreningsbladene i en fælles publikation (ligesom i Beder og i Mårslet).
Det undersøges uformelt, om der evt. er interesse for det blandt Lystrupområdets foreninger.

5 Forberedelse af det lokale arbejde med kommuneplan 2017.
Forberedelserne til Fællesrådets høringssvar (antageligvis i starten af februar) gennemføres i en 
række parallelle forløb:
Fællesarbejdsgruppe med LIF og ErhvervLystrup (hvor kulturudvalget er sekretariat)
Byudviklingsudvalget 
Infrastrukturudvalget
Det nynedsatte debatforum, der holder sit første møde i Beboerhuset den 3. november 2015,
De to skolers elevråd (6 – 9 klasse)
Forretningsudvalget
Borgermøde den 12. november 2015 kl. 19.30 i beboerhuset. Borgermødet planlægges i 
koordineringsgruppen, men der vil på dagen blive behov for praktisk bistand fra FU, nærmere 
herom senere.
Koordinationsudvalget gennemførte en rundtur til de stedr i området, der har været bragt i spil til 
fortætning og alternativ centerdannelse. Jørgen rundsender resultatet af rundturen til Fu 
medlemmerne.
Processerne søges koordineret af koordinationsudvalget (Birgit, Jørgen, Steffen og Flemming)

6. Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag). 
De punkter, der er nævnt med de stående udvalg som ansvarlige gennemgås konkret under 
udvalgenes rapporter.
Bilaget blev ikke gennemgået.

7. Rapport fra Kulturudvalget
Sager refereret under Meddelelser.
Kunstprojektet nærmer sig en afslutning. Der er indkommet en halv snes bidrag med forslag til 
festpladsens fremtidige udformning. Processen bruges som grundlag for at rette henvendelse til 
kommunen om pladsens fremtidige status.

8. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Sager refereret under Meddelelser.
Møde den 8. oktober om anlægsprogrammet med Aarhus kommune, Center for Byens Anvendelse. 



Der er afsat 2 mil. Kr. til at i mødekomme ønskerne fra alle fællesråd.
Birgit og Steffen deltog i møde den 19. oktober 2015 med Trafik og Miljø. Emnerne var især 
letbanen og den fremtidige busbetjening i kommunen.

9. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Sager refereret under Meddelelser.

10. Økonomi 
Ingen bemærkninger.

11. Lufthavnsspørgsmålet 
Punktet udskudt pga. af tidsnød.

12. Eventuelt
Forundersøgelse vedr. lokalplan for Asmusgårdens areal behandles i byudviklingsudvalget. 
Materialet sendes til grundejerforeningerne Asmusgårdsvej og Kirsebærhaven.
Næste møde (ordinært) fastsat til den 18. november 2015.

13. Kommunikation
Når koordinationsudvalget har planlagt borgermødet, hvilket sker den 27.10 orienteres om mødet.


