
Referat af forretningsudvalgsmøde 215 onsdag den 14. september 2016 kl. 19.30 i beboerhuset.

Fraværende: John N, Svend Aage

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 214 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Vedr. pkt. 12 - merforbruget skyldes udgifter til teknisk assistance.

3. Meddelelser
Hanne Nippen udtræder af byudviklingsudvalget og Liv i Lystrup.
Henvendelse fra Aarhus kommune vedr. mulighed for at søge støtte til aktiviteter for nye borgere er
sendt til LIF.
Erindring om møde med Teknik og Miljø (det årlige MTM møde den 4. oktober) Steffen og Birgit 
deltager. Flemming deltager som repræsentant for arbejdsgruppen.
Der afholdes fælles seminar for fællesrådene den 29. november 2016 kl. 19.00. Emnet bliver 
kommuneplanen.

4. Eventuelle bemærkninger til afholdelsen og forløbet af det fælles arrangement for medlemmerne 
af fællesrådets forskellige udvalg den 10. september 2016
Tilfredshed med arrangementet, men ved en evt. gentagelse skal der være mere tid til at tale 
sammen. Tilmeldingsproceduren skal ændres til positiv tilmelding.

5. Eventuelle bemærkninger til afholdelsen og forløbet af kurset for fællesrådsrepræsentanter i 
kommunens hjemmeside, statistikker, planer m.v. den 13. september 2016
23 kursister deltog. Steffen rundsender de præsenterede links til statistik- og plandatabaserne.

6. Forslag til nye aktiviteter og initiativer
Alle gav håndslag på at overveje væsentlige områder i lokalområdet, som fællesrådet bør tage på 
dagsordenen.

6. Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag)
Sager vedrørende Fu
Fællesrådet tager aktuelt ikke initiativer med henblik på fællesmøder med andre fællesråd.
Der sættes ekstra ind på at sikre information til lokalområdet om letbanen, anlæggelse og drift, 
samt evt. festligholdelse af etableringen. 

7. Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.:
Årets borger markeres fredag den 16. september kl. 16.30 i Elsted Sognegård.
Projektet med centeret ligger stille, indtil der opnås kontakt med COOP.
Der arbejdes på at udforme et konkret forslag til festpladsens indretning.
Der vil blive taget initiativ til en modernisering af hjemmesiden.
Forretningsudvalget tiltrådte, at Arne Pedersen indtræder i udvalget.

8. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Bl.a.:
Forløbet af møde med Teknik og Miljø den 8. september 2016 om anlægsprogrammet
Anlæg med særskilt højresvingsbane ved rundkørslen Lystrupvej/Viengevej er under udførelse.
Det blev oplyst, at Vejdirektoratet har udarbejdet projekter, der skal forbedre forholdene i 
fordelerringen, men at der foreløbig ikke er afsat midler til opgaven.
Ønsket om stiforbindelse mellem Elev og Lisbjerg Skov er noteret i kommunen, men anlægget vil 
overstige 3 mill kr. og skal derfor i givet fald godkendes og finansieres efter en selvstændig 
procedure. (politisk pres?)



Krydset Sønderskovvej/indelukket er under observation, men der er pt. ikke planer om reguleringer.
Aarhus kommune erkender, at der skal gøres noget for at sikre overgangen af Elstedvej på det sted, 
hvor Lille Elstedvej og Elleparken løber ud i vejen. 
Aarhus kommune vil ikke gennemføre nye hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ørnstrupvej. 
Kommunens synspunkt er, at der er tale om en vej ud til det åbne land med kun to sideveje. Der er i
forvejen 50 km´s hastighedsbegrænsning på strækningen ved Ørneparken. Hvis man mener, at der, 
på trods af skiltningen, køres for stærkt på strækningen, må der rettes henvendelse til politiet om 
problemet.

9. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Udvalget har valgt Birgit til formand for udvalget
På mødet den 14. september 2016 med Kommuneplanafdelingen blev der aftalt et tæt samarbejde 
mellem afdelingen og fællesrådet som forberedelse af planafdelingens udkast til den kommende 
kommuneplan. Lystrupområdet er et af tre områder i kommunen, der får tilbudt dette særlige 
forløb. Når Lystrupområdet er udvalgt skyldes det især Fællesrådets høringsbidrag. Bidraget, der er 
blevet til efter en større lokal debat i forskellige fora herunder et borgermøde, tager efter 
kommunens opfattelse et konkret afsæt i ønsket om at tilpasse kommuneplanstrategiens 
intentioner til de lokale forhold i lystrupområdet. I forbindelse med arbejdet vil der blive afholdt et 
borgermøde i Elsted-Lystrup Beboerhus, torsdag den 24. november 2016 kl. 19.30.

Der er aftalt følgende møder:

 Byvandring. 
Vi mødes i beboerhuset d. 28/9 kl. 16.00. Byudviklingsudvalget stiller med plan for 
byvandringen.

 Workshop som opsamling på byvandring finder sted d. 12/10 kl. 16.00.

 Herefter fælles opsamling kommune og fællesråd imellem d. 2/11 kl. 16.00.

 Offentligt borgermøde for borgerne i Lystrup, Elsted og Elev d. 24/11 kl. 19.30 (Salen i 
beboerhuset er reserveret).

I møderne deltager byudviklingsudvalget samt formændene for Infrastrukturudvalget og 
Kulturudvalget.

Fra kommunen er der modtaget orientering om arbejdet med stianlægget langs Ellebækken. Næste
etape forventes sat i gang i oktober 2016.

10. Økonomi, oversigt udsendes af Per
Ingen bemærkninger.

11. Eventuelt
Næste møde (ordinært) onsdag den 19. oktober 2016 kl. 19.30
Jørgen melder måske afbud.

12. Kommunikation
Mødet med Teknik og Miljø den 8. september 2016 og arbejdet med kommuneplanen.

Hilsen Flemming


