
Referat af forretningsudvalgsmøde den 16. marts 2016 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Søren

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 210 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser
Aarhus kommune har bevilget 20.000 kr, i tilskud for 2016 til Fællesrådet. Halvdelen er overført p.t.

Biblioteket oplyser at det ønskede ”boghuset” nu bliver opført. Indvielse den 1. april kl. 16.00.

Det er oplyst, at kommunen begynder nedrivning af Asmusgården. Lokalplanarbejdet er ikke 
kommet i gang. Man er helt opmærksom på Fællesrådets synspunkter, men kommunen har også 
behov for indtægter.

Der afholdes generalforsamling i Støtteforeningen Elsted-Lystrup beboerhus den 31. marts 2016 kl. 
19.00.

Fællesrådets høringssvar vedr. den kollektive trafik er suppleret med en støtte til Elev Skoles 
bemærkninger om konsekvenserne for en reducering af busdriften mellem Hårup Skole og Elev 
Skole. 

Letbanen mener fortsat ikke, at man har noget nyt at fortælle Fællesrådet.

Elsted Landsbylaug og de relevante grundejerforeninger har holdt møde med Torben Brandi om 
grundejerens ønske om at bygge på arealet øst for Elsted landsby. Foreningerne har fastholdt deres 
modvilje mod projektet.

4. Høring om forslag til lokalplan for Nye 1. etape.
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2016/1-
Kvartal/Forslag-til-Lokalplan-nr-1016-Nye-Foerste-etape.aspx

På baggrund af vedhæftede oplæg fra byudviklingsudvalget og debatten i Fu udformer Birgit og 
Flemming et revideret udkast til høringssvar, der rundsendes inden det sendes til kommunen.
Specielt skal de beskrivelsen af de forventelige konsekvenser ved at føre en befærdet vej igennem 
et tæt boligområde skærpes, og der skal måske peges på den mulige manglende logik i, at man i 
byggeprojekterne vil udfolde store bestræbelser på at integrere solfangere i bygningerne, medens 
ventilationsinstallationer tilsyneladende bliver frit synlige på tagene.
 

5. Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016.
Materiale er vedhæftet
Fu besluttede, at Fællesrådet ikke har bemærkninger til Boligplan 2016.

6. Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag). 
Sager vedrørende Fu.

Spørgsmålet om samarbejde mellem Fællesrådene vil blive taget op af den fælles arbejdsgruppe 
mellem fællesrådene i kommunen.

Det forventes, at der vil være en ledig suppleantplads de skal besættes på repræsentantskabet. Der 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2016/1-Kvartal/Forslag-til-Lokalplan-nr-1016-Nye-Foerste-etape.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2016/1-Kvartal/Forslag-til-Lokalplan-nr-1016-Nye-Foerste-etape.aspx


personer, der villige til genvalg på øvrige poster, der skal besættes. Medlemmerne i det tidligere 
dialogforum er blevet opfordret til at deltage i Fællesrådets arbejde.
Arne Petersen har accepteret ønsket om at være dirigent på repræsentantskabsmødet

7. Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.:
Kulturudvalget vil rette henvendelse til kommunen med henblik på at få sat gang i bestræbelserne 
på at fastholde forsamlingspladsen som en forsamlingsplads.

Der rettes henvendelse til Torben Brandi om status m.v., og fællesgruppen for ”Liv i Lystrup” vil 
snarest blive bedt om at genoptage møderne.

Det blev oplyst, at ejendomsmæglerne ikke er flinke til at uddele vores folder til købere af huse og 
lejligheder i Lystrup. Evt. bør henvisning til 8520.dk indbygges i mæglernes generelle bskrivelser af 
Lystrupområdet.

Chris, Jørgen og Flemming vil sætte sig sammen og gennemgå hjemmesiden mhp. Eventuelle 
småjusteringer.

8. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Bl.a.:
Holder næste møde den 14. april 2016.

9. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Det ser ud til, at der er fremgang i kommunens aktivitet i forbindelse med etablering af 
stiforbindelsen langs Ellebækken.

Lokalplandebatten er refereret ovenfor.

10. Økonomi, oversigt udsendes af Per
Ingen bemærkninger

11. Eventuelt
Næste møde (ordinært) onsdag den 20. april 2016 kl. 19.30.

12. Kommunikation
Arbejdet med festpladsen
Høringssvar vedr. lokalplan for 1. etape af Nye
Dato og tidspunkt for repræsentantskabsmødet i maj

Hilsen Flemming


