
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 227 den 21. marts 2018 kl. 19.30 i Beboerhuset, lokale 5.

Fraværende: John, Chris og Svend Aage.

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 226 (er tdligere udsendt, men vedhæfess.
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Det netop igangsate bbggeri på Lægårdsvej skal huse Lbstrup Dbrehospital. Vi vil blive inviteret tl 
et møde med Reitan gruppen om arealets videre anvendelse.
Efer en drøfelse i Bbudviklingsudvalget af planerne om bbggeri omkring Sastrupvej har vi svaret 
Projekt Selskabet Aps, at vi ikke tror på, at det overhovedet bliver muligt at udstbkke og bebbgge 
arealet. Fællesrådet vil derfor ikke tage initatver i sagen.
Aarhus bbråd vil nedsæte et midlertdigt Oplandsudvalg. Fællesrådet hilser initatvet velkomment.

4. Erfaringer fra fællesseminaret for fællesrådene den 3. august 2018 bl.a. om rekrutering. 
Skal vi arbejde for at søge nbe aktve medlemmer f.eks. gennem dannelse af et Børn- og 
ungdomsudvlalg.
Enighed om, at vi skal søge at oprete et Børn- og ungdomsudvalg under forretningsudvalget. 
Udvalget skal naturligvis være åbent for interesserede, men vi vil aktvt forsøge, at få udvalget 
besat med medlemmer, der f.eks. som medlemmer af bestbrelser i børn og unge insttutoner har 
en god kontakt med behovene og sbnspunkterne på børn og unge området.

5. Bbudviklingsudvalget ønsker at Jørgen Andersen og Stefen Sønderskov indtræder i udvalget.
Forretningsudvalget godkendte forslaget.

6. Evt. borgermøde med stadsarkitekten og Tækker. (Skrivelse fra Ufe Dahl af 28.2. vedhæfets.
Lige nu sbnes vi ikke, at det er oplagt med et fællesmøde som foreslået. Når arkitekturen i f.eks. 
Nbe bliver mere sbnlig, bør vi tage den gode ide op tl nb overvejelse. Derimod bør vi aktvt tage et 
initatv med henblik på at komme i dialog med Tækker om udviklingen i Nbe.

7. Parkering m.v. ved Lbstrup Staton.
(Skrivelse fra Aarhus kommune af 7.3.2018 vedhæfets
Stefen har haf forslaget i skriflig behandling i Infrastrukturudvalget.
Vi svarer bl.a., at vi ikke har forståelse for, at antallet af parkeringspladser reduceres fra det 
tdligere antal på 34 e 36 pladser tl 24 pladser. Vi vil derfor fastholde, at parkeringsmuligheder 
forøges. Vi kan ikke af tegningen se, at der sikres tlstrækkeligt med overdækket venteareal på 
statonen. Statonen skal mindst have samme standard som øvrige letbanestatoner, hertl skal 
lægges, at det drejer som en staton, som udset tl et sted, hvor togskife kan  nde sted. Vi vil 
spørge nærmere ind tl, hvad planerne er med arealet sbd for banen ud mod Lbstrupvej.

8. Repræsentantskabsmødet den 16. maj 2018. (1. Udkast tl indbbdelse vedhæfet, tdspunktet 
fastsætes tl kl. 19.00s
Udsendelse af indbbdelser. Sendes ud så snart forslaget er tlretet.
Valg af dirigent. Ufe Dahl har accepteret opgaven.
Overblik over opstllinger m.v. Navneforviklinger aflares. Evt. påvirkes aktve borgere især i Elev 
området tl at overveje opstlling.
Afaler om mundtlige og skriflige beretninger. Det gentages, at det er afalt, at formændene fra 
udvalgene tdligt orientere formanden om, hvilke emner de vil berøre i deres beretninger, så vi kan 
minimere gentagelser.
Der indarbejdes et forslag om opretelse af et Børn og Unge udvalg.
Praktske spørgsmål.

9. Planlægning af aktviteter.
Der henvises tl vedhæfede bilag.
Sager vedrørende Fu.
Initatver mhp. på et Børn- og ungdomsudvalg indarbejdes.



10. Rapport fra Kulturudvalget
Orientering om den langsomme udvikling i projektgruppe om Forsamlingspladsen.
Projektet med hjemmesiden er gennemført, der arbejdes fortsat med mindre justeringer.
Orientering om forløbet af idemødet vedrørende udformning af den kommende skole i Nbe.

11. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Se pkt. 7.

12. Rapport fra Bbudviklingsudvalget.
Det viser sig at Aarhus kommune er bagud med kommuneplanarbejdet. Specielt må vi forvente at 
arbejdet med Erhvervstemaet (som vi har stor interesse ishar lange udsigter. I første omgang vil 
dete arbejde vedrører den overordnede dimensionering, medens spørgsmål vedrørende 
placeringen m.v. først vil blive behandlet senere.
Svar fra Elopak og Terma på henvendelse om tra kforholdene ved Hovmarken og Sønderskovvej 
tages op i henholdsvis Infrastrukturudvalget og i Bbudviklingsudvalget.
Henvendelse tl Kirstnelund er endnu ikke besvaret.

13. Økonomi rapport.  (Materiale fremsendes af Peters.
Taget tl eferretning.

14. Eventuelt.
Næste møde fastlagt tl trsdag den 17. april 2018 kl. 19.30 i Underhuset.

15. Kommunikaton. 
Bbggeriet på Lægårdsvej.
Sbnspunkter vedr. Lbstrup Staton
Indbbdelse tl forretningsudvalg specielt vedr. Børn og Unge udvalg.

Hilsen Flemming


