
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 216 onsdag den 19. oktober 2016 kl. 19.30 i beboerhuset.

Fraværende: Jørgen og Hans

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 215 (er tidligere udsendt, men vedhæftet)
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser
NRGi grøn Værdipulje, muligheden for støtte sendes videre til Kulturudvalget med tanke på 
markedspladsen.
Kontakten mellem kommunen og Elsted Landsbylaug om trafikforholdene i Elsted landsby og 
anvendelsen af marken øst for landsbyen. Svend Aage redegjorde for henvendelsen fra 
foreningerne i Elsted til kommunen. Henvendelserne ligger i øvrigt inden for Fællesrådets opfattelse
i sagerne. Infrastrukturudvalget tager trafikspørgsmålet med i deres arbejde.
Kontakten med Letbanen om et kommende møde. Letbanen har lovet et meget snarligt 360 
graders orienteringsmøde med repræsentanterne for de nordlige fællesråd.
Frivillighedsbørsen, der er kommet et par yderligere henvendelser til Børsen, som er ekspederet.
Kommunen afholder arrangement om Nabohjælp den 25. oktober kl. 19.00 på Elsted Skole.
Kommunen har sendt foreløbig information om den kommende affaldssortering.
Fællesrådet har modtaget henvendelse om generende høje træer på Indelukket. Henvendelsen er 
overgivet til grundejerforeningen Solbakken.
Kommunen ønsker at revidere de nugældende samarbejdsaftaler mellem kommunen og 
fællesrådene. Se de nugældende aftaler på http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-
naevn/Faellesraad-for-borgere.aspx
På næste møde i forretningsudvalget tages sagen på dagsordenen.

4. Forslag til nye aktiviteter og initiativer
Vi bør overveje om vi kan/skal sætte en lokal debat i gang, der kan påvirke vores trafikadfærd.
Vi bør overveje om vi kan/skal kan sætte gang i oprydnings- og renholdelsesaktiviteter.
Vi bør overveje om vi kan/skal sætte gang i ”grønne patruljer”.

5 Planlægning af aktiviteter i 2015/2016 (Der henvises til vedhæftede bilag)
Sager vedrørende Fu
Intet at bemærke.

6. Rapport fra Kulturudvalget
Den nedsatte arbejdsgruppe har udformet et konkret forslag til ”Markedspladsens” indretning. Der 
er endvidere udarbejdet et første forslag til en brugeraftale mellem kommunen og Fællesrådet. 
Ideerne er meget positivt modtaget af kommunens repræsentant, der har lovet i løbet af november
at afklare en lang række tekniske, økonomiske og juridiske spørgsmål. 

7. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Udvalget holdt møde den 29. september om de kommende investeringer. Udvalget retter 
henvendelse om den nye trafikplan, hvor man ikke finder det hensigtsmæssigt, at de fremtidige to 
busruter fra Lystrupområdet til centrum har samme forløb ind til byen.
Udvalget har deltaget i møde med Teknik og Miljø den 4. oktober 2016. Mødet gav en meget 
overordnet og generel - men interessant, orientering om større teknik og miljø tiltag i kommunen 
de kommende år.

8. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Udvalget holdt møde med kommuneplanchefen og andre repræsentanter for teknik og miljø, 
planlægning m.v. den 12. oktober 2016. Mødet havde et meget skuffende forløb. Udvalget havde 
på baggrund af tidligere kontakter forventet en konkret diskussion om konkrete rammer og 
udstrækning af de områder, som fællesrådet har peget på som fortætnings- og 
omdannelsesområder. I stedet blev det oplyst, at rammerne i den nuværende kommuneplan ikke 
ville blive ændret i den kommende kommuneplan. I hovedstrukturen vil det blive tilkendegivet, at 
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byrådet vil være villig til at diskutere rammer (i et kommuneplantillæg) og lokalplaner for de 
områder for fortætning og omdannelse, som vil være skitseagtigt beskrevet i planen – vel at mærke
under den forudsætning, at der bliver udarbejdet en helhedsplan for området. De nærmere ønsker 
til helhedsplanen kunne beskrives i de lokalsamfundsbeskrivelser, der som bilag til kommeplanen 
udarbejdes af de enkelte fællesråd. Byudviklingsudvalget var meget uenige i denne måde at 
tilrettelægge planprocessen på og påpegede, at det ikke ville være tillokkende for investorer, og at 
byrådet i den kommende planperiode ville blive tvunget ud i konstante kommuneplansdiskussioner.
Selv en meget konkret beskrivelse i lokalsamfundsbeskrivelser vil ikke have nogen juridisk gyldighed
og lokalsamfundenes indflydelse er herved blevet svækket og ikke forøget, som det ellers er lovet i 
kommuneplanstrategien.
På baggrund af mødet konstaterede udvalget, at der ikke er grundlag for at afholde et borgermøde 
den 24. november. Udvalget vil snarest drøfte situationen.

9. Økonomi, oversigt udsendes af Per
Ingen bemærkninger, bortset fra at ansøgning fra Besøgstjenesten vil blive ekspederet.

10. Eventuelt
Næste møde (ordinært) onsdag den 16. november 2016 kl. 19.30
Infrastrukturudvalget er opmærksom på tilladelsen til at udvide en svinefarm mellem Trige og 
Pannerup og den øgede trafik, som en større farm vil give anledning til.

11. Kommunikation
Man var enige i at der ikke var emner, der p.t. er egnede til en skriftlig orientering. I stedet satses 
der på en en skriftlig orientering for oktober – november.

Afbud fra: Jørgen (muligvis)

Hilsen Flemming


