
Kære forretningsudvalg

Der indkaldes tl Fu - møde nr. 224

Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 224 onsdag den 15. november kl. 19.30 i beboerhuset, Underhuset.

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. vedrørende møde med Aarhus kommune om mobilitet behandles under pkt. 11.
Pkt. vedrørende Tryghedsnetværket behandles under pkt. 8.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 223 (er tdligere udsendt, men vedhæfess.
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser:
Mødet med Coop. 
Birgit, Stefen,  ørgen og Hans har deltaget i et møde med projektchefen i Coop om tankerne om at
omdanne arealet omkring centeret ved SuperBrugsen. Der var en god stemning og det er 
opfatelsen, at Coop vil overveje mulighederne.
Forløbet af FrivilligBørs Lystrup. Der var en behersket interesse fra insttutoner, foreninger og 
erhvervet i at deltage, hvorfor arrangementet blev afyst.

4. Forløbet af vælgermødet den 8.11. og initatver på baggrund af mødet.
Det er den fælles opfatelse at mødet forløb godt. Rundt 100 var mødt frem og der blev stllet gode
spørgsmål. Politkerne var ikke klare i deres synspunkter med hensyn tl, hvordan vi får skabt en 
harmonisk udvikling i hele den nordlige del af Aarhus med den betydelige vækst, der forventes i 
bl.a. Lisbjerg, Nye og også i Skødstrup.
Spørgsmålet om at anmode kommunen om at gennemføre en analyse af trafkforholdene i 
Lystrupområdet tages op efer aaoldelse af mødet om mobilitet, pkt. 11.

5. Er vi tlfredse med mødernes forløb i forretningsudvalget og kan vi gøre dem bedre 
Det er den generelle opfatelse at møderne og samspillet med underudvalgene forløber 
tlfredsstllende.  Vi vil forsøge at stramme f.eks. meddelelsespunktet op, så der kan blive mere td 
tl debat.

6. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2018 kl. 19.00 i lokale 1 og 2. Elsted-Lystrup 
Beboerhus. Følgende er på valg: Birgit, Stefen, Hans og Flemming. Mødet gennemføres i den 
hidtdige form.

7. Omlægning af fere ofentlige veje tl private veje. Planlægning af lokalt orienterings- og 
borgermøde. 
Der er enighed om fortsat at undersøge muligheden for at gennemføre et orienteringsmøde om 
emnet. Mødet kan først placeres i de første måneder af 2018, når vi måske har fået en 
fornemmelse af det nye byråds stlling tl spørgsmålet om privatsering.

8. Forslag tl nye aktviteter og initatver, herunder inspiratoner fra vælgermødet samt drøfelse om 
muligheden for at nedsæte et bredt repræsenteret aktvitetsudvalg. 
Vi reter henvendelse tl Lif og ErhvervLystrup og spørger om de vil være med tl at invitere en 
bredere kreds tl et møde, hvor muligheden for at etablere et bredt sammensat aktvitetsudvalg for
lokalområdet kan undersøges.
Chris påtager sig rollen som kontaktperson (tryghedspartners i forhold tl Tryghedsnetværket, der 
drives af Østjyllands Polit og Aarhus kommune.

9. Planlægning af aktviteter (Der henvises tl vedhæfede bilags
Sager vedrørende Fu
Ingen bemærkninger.

10. Rapport fra Kulturudvalget
Høring vedr. overgangsordning for skolebørnene i Elev og Nye indtl der er bygget en ny skole. 
Høringssvar er afsendt. 
På et møde med afdelingen i kommunen , har  ørgen og Flemming tlkendegivet, at enten bidrager 
kommunen tl, at der sammensætes en projektgruppe med de nødvendige repræsentanter på 
tværs af forvaltningen med henblik på at udforme et projekt for Forsamlingspladsen eller også ser 
Fællesrådet frem tl at brugeren af pladsen (Teknik og Miljøs reparerer de skader, de har forvoldt 



gennem årene, og Fællesrådet træder ud af arbejdet med at udvikle pladsen. 
Arbejdet i arkivudvalget. Det er afalt, at vi bagud vil forsøge at danne et arkiv, der beskriver 
opstarten af Fællesrådet, referater fra alle repræsentantskabsmøder og 
forretningsudvalgsmøderne samt borgermøder og evt. særlige enkeltsager. Fremover vil alle 
referater mv., der sendes tl Chris blive bevaret elektronisk.

11. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Mødet med mobilitet bør have deltagere fra Infrastrukturudvalget; naturligvis Stefen samt 
Flemming. Infrastrukturudvalget har for nylig drøfet prioriteringerne og er derfor klædt godt på tl 
mødet.
Kommunen arbejder med at helleanlæg ved Hovmarkens udløb i Sønderskovvej og også hvor 
Elsted Byvej løber ud i Sønderskovvej.
Man har meddelt fællesrådet for Lisbjerg m.f., at man støter ønsket om en stforbindelse fra Elev 
tl Lisbjerg Skov.

12. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Intet at bemærke.

13. Økonomi, materiale fremsendes af Peter
I det kommende budget skal der afsætes midler tl ny velkomstolder, opdatering af hjemmesiden 
og evt. arrangement.
Ellers ingen bemærkninger.

14. Eventuelt
Næste møde fastlægges tl den 10. januar 2018 kl. 17.30 med eferfølgende  ulefrokost/nytårskur, 
kl. 18.00. Alle medlemmer af Fu samt underudvalgene vil blive indbudt. Formændene for 
underudvalgene anmodes om at melde tdspunktet ud tl medlemmerne. Indbydelse tl 
arrangementet udsendes senere. Mødet den 20. december aaoldes ikke med mindre, der skulle 
dukke uopsætelige mener op.

15. Kommunikaton
Tryghedsnetværket og ønsket om en initatvgruppe (afventer reakton fra LIF og ErhverLystrups.

Hilsen Flemming


