
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 214 den 24. august 2016 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Chris Olsen og John Noer.

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 213 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser
Lokalplan for første etape af Nye er vedtaget – uden ændringer vedrørende emner rejst af 
fællesrådet.

Projekt Frivilligbørs Aarhus 2016, sættes i søen den 27. september 2016.

Proceduren vedr. blomsterløgpuljen. Lokalområdet fik ikke tildelt blomsterløg i år. Fællesrådet har 
foreslået en mere enkel ansøgningsprocedure for fremtiden.

Kvittering for Fællesrådets høringssvar vedr. planstrategi. Planstrategien er fortsat ikke endeligt 
vedtaget. Sagen er af byrådet sendt til Teknisk Udvalg, med henblik på at tydeligegøre at f.eks. 
fortætningsstrategien gælder alle dele af kommunen og med en yderligere fremhævelse af 
borgerinddragelse i anvendelsen af de grønne arealer.

Henvendelse fra Grundejerforeningen Ellebækken om passage over Elstedvej og Lille Elstedvej. 
Sagen rejses af Infrastrukturudvalget over for kommunen.

Det står nu klart at letbanen først kommer til Lystrup i oktober 2017 når Grenåbanen er ombygget. I
forbindelse med etableringen af letbanen omlægges busdriften i lokalområdet. Fællesrådet har på 
møder med Midttrafik forsøgt at fastholde det nuværende serviceniveau. Magistraten har netop 
sendt det endelige forslag til byrådet med anbefaling af godkendelse. Forslaget vil betyde 
forringelser af busdriften i hele lokalområdet. Lystrup Øst, vil fremover kun få to afgange i timen til 
centrum – flere i myldretiden - færre afgange lørdage og søndage. Lystrup Vest og Elev vil også få 
færre afgange i fremtiden med kun to afgange i timen. Til gengæld vil busserne fortsat køre ind til 
centrum. Det er naturligvis glædeligt, at forbindelsen til centrum for borgerne i Lystrup Vest og Elev
er opretholdt, men det er utilfredsstillende at afgangshyppigheden er nedsat i hele lokalområdet.

4. Eventuelle bemærkninger til afholdelsen og forløbet af repræsentantskabsmødet
Ingen forslag til ændringer i den hidtidige tilrettelæggelse.

5. Tilrettelæggelse af fælles arrangement for medlemmerne af udvalgene.
(Udkast til program vedhæftet)
Programmet godkendt og udsendes til de fællesrådets udvalgsdeltagere.

6. Sprøjtning af kommunale og andre fællesarealer i området. Henvendelse fra Birgitte Thomsen, 
Elleparken
(Korrespondance tidligere fremsendt, men vedhæftet)
Birgitte Thomsen har på baggrund af, at der sprøjtes med Roundup i Elleparken, foreslået at 
Fællesrådet sætter sig i spidsen for et totalt forbud mod anvendelse af Roundup i lokalområdet.
Fællesrådets forretningsudvalg erkender indledningsvis at der er tale om et kontroversielt tiltag, 
som Fællesrådet hverken har mandat eller kompetence til at pålægge områdets grundejere. 
Anvendelse af sprøjtemiddel skal naturligvis overholde den almindelige lovgivning, herunder de 
særlige beskyttelseskrav, som Aarhus kommune kan gennemføre for at bl.a. at beskytte 
drikkevandsområder. Anvendelse af sprøjtemidler i det enkelte område er et internt anliggende i 
den enkelte grundejerforening og Fællesrådet er bekendt med, at grundejerforeningerne i området 



ser forskelligt på spørgsmålet.
7. Skal vi have og i givet fald hvordan sikrer vi et Fællesrådets Arkiv. Forretningsudvalget bemyndiger 

Kulturudvalget til at indgå aftaler med Lokalhistorisk Arkiv om varetagelsen og tilrettelæggelsen af 
arkivfunktionen.

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

9. Rapport fra Kulturudvalget

Årets borger
Der er i år indkommet mange meget velmotiverede forslag til kåringen af Årets borger. Det er 
meget glædeligt, at så mange har taget initiativ til at indstille borgere til hæderen, og det er 
særdeles positivt at så mange borgere i området med rette kunne fortjene denne hæder. Det har 
således været en vanskelig at finde den person, der skulle udpeges i 2016. Fællesrådet har valgt at 
udpege Birte Ammitzbøll til året borger 2016. Der er i sær lagt vægt på Birtes store indsats og 
engagement gennem mange år ved opbygningen af besøgstjenesten, der er et godt tilbud til 
ensomme, handicappede eller ældre, der selv har vanskelig ved at deltage i et fællesskab. Birte har 
igennem dette arbejde med stort held inspireret en række andre personer til at udføre et frivilligt 
arbejde.

Liv i Lystrup og festpladsen.
Der har henover sommeren været afholdt møder med Centerforeningens formand og 
administration, samt med SuperBrugsens uddeler Simon Jørgensen. Så længe der ikke er nogen 
klarhed om Coops stilling i sagen er det vanskeligt at arbejde videre med spørgsmålet.
I stedet er der nu – måske – er skabt mulighed for, at arbejdet med at omdanne oplagspladsen til et
fællesbyrum. Arbejdet i ”Liv i Lystrup” gruppen vil derfor i den nærmeste fremtid være 
koncentreret om at ”sætte skub” i denne proces.

10. Rapport fra Infrastrukturudvalget

Møde med MTM den 4. oktober 2016 kl. 19.00 til 22.00 (Birgit og Steffen deltager) (Flemming 
deltager som repr. for fællesrådenes fælles arbejdsgruppe) 
Møde med Teknik og Miljø den 8. september 2016 om anlægsprogrammet. Infrastrukturudvalget 
har fremsendt en række prioriterede forslag, som i særlig grad ønsker drøftet med kommunens 
repræsentanter på mødet.

11. Rapport fra Byudviklingsudvalget

Næste møde af holdes den 29. august med konstituering af udvalget og den kommende 
kommuneplanproces på dagsordenen.

12. Økonomi, oversigt udsendes af Per
Et væsentligt merforbrug vedrørende hjemmesiden m.v. skyldes dels lidt større annoncer end 
tidligere og specielt udgifter til teknisk støtte i forbindelse med at info@8520.dk blev misbrugt.

13. Eventuelt
På aktivitetslisten indføjes et nyt emne vedrørende evt. arrangement i forbindelse med at letbanen 
etableres i oktober 2017.
Næste møde (ordinært) foreslås til onsdag den 14. september 2016 kl. 19.30. Bemærk ændring af 
det oprindelige aftalte tidspunkt, der var den 21. september.

14. Kommunikation
Spørgsmålet om letbane og busser samt Årets borger

Hilsen Flemming
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