
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 219 den 15. februar 2016 kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Jørgen, Chris, Steffen, Per og John

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 218 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser:
Status vedr. vedligeholdelse af aktivitetspladsen i Sønderskoven. Arkiv materiale vedrørende 
pladsen er fundet frem. Afventer tilbud fra Dalpin, Dansk Legeplads inspektion.
Fællesseminar for fællesrådene den 3. marts 2017. Bemærk – det er ikke den 3. men den 2. marts.
Foreløbig har Birgit og Flemming tilmeldt sig, Hans overvejer. Indbydelsen udsendes sammen med 
referatet til Fu medlemmerne. Tilmelding til Flemming senest den 23. februar 2017.
Smart mobilitet, kontakt med Gustav Friis, projektleder Smart Mobilitet. Vi afventer oplæg fra 
forvaltningen.

4. Kommuneplan 2017
Forløbet af medlemsmødet den 2. februar 2017. Enighed om at mødet havde været nyttigt og 
vellykket.
Færdiggørelse af Lokalsamfundsbeskrivelsen. Byudviklingsudvalget drøfter den 22.ds eventuelle 
ændringer i beskrivelsen på baggrund af medlemsmødet og de mange skriftlige indmeldinger. Der 
vil kun være tale om mindre konkrete ændringer og præciseringer. 

5. Repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017 maj og overblik over valg og genopstillinger m.v.
Der arbejdes fortsat på at sikre en kandidat til kassererposten. En række personer er blevet 
kontaktet, herunder er der skaffet kontakt til flere, der formentlig gerne vil indtræde i et eller flere 
af de faste udvalg.

6. Rapport fra Kulturudvalget
Bl.a.: 
Intet

7. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Bl.a.:
Intet

8. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Bl.a.:
Se pkt 4.

9. Økonomi, oversigt udsendes af Per
Taget til efterretning

10. Eventuelt
Enighed om, at Fællesrådet stiller sig positivt til ønsket om en gang- og cykelsti mellem Todbjerg og 
Elsted.
Fællesrådet henvender sig til Postnord om den manglende postkasse i Elev.
Fællesrådet retter henvendelse til Teknik og Miljø med et ønske om at 2017 fliserne også benyttes i 
lokalområdet.
Næste ordinære møde foreslås til onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30 i Underhuset

11 Kommunikation
Orientering om indsendelse af Lokalsamfundsbeskrivelsen og den tilhørende 
fremsendelsesskrivelse.



Hilsen Flemming


