
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 230 den 17. oktober 2018 kl. 19.30 i Beboerhuset, lokale 5.

Fraværende: Jørgen Andersen

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 229 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser.
Der er ca. 200 tilmeldinger til borgermøde den 25. 10 med Tryghedsnetværket.
Kontakt med ejeren af grundene ved den sydlige del af Lystrupvej (lige nord for motorvejen).
Realdania, støtte muligheder. Fællesrådet støtter et projekt i Elev om etablering af en aktivitetspark m.v.
NRGi, støtte muligheder
Fællesrådet genfremsender ansøgning om støtte til omlægning af forsamlingspladsen i Lystrup.

4. Planlægning af aktiviteter
Planlægning af aktiviteter møde 230 er vedhæftet, lettere revideret i forhold til møde 229.
Ideer til borgermøder rettes til 2019 og første pkt. om møde om udvikling i forstæderne med Tækker og 
stadsarkitekten udgår.

5. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Forberedelse af mødet med Tækker. Vi vil især pege på, at tidsplanen ikke rummer mulighed for en god 
borgerinddragelse. Planen forringer muligheden for udkørsel fra de øvrige byer mod vest til Skejby og 
Randersvej. Vi vil pege på ønsket om stier, der forbinder områderne.
Henvendelse fra Reitan vedrørende arealet med Brandstationen
Status for kommuneplanlægningen. Temaplanlægningen herunder planlægning vedr. erhvervsarealerne vil 
formentlig blive indledt til foråret 2019.

6. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Møde med Teknik og Miljø den 9. oktober 2018, samt orientering om:
Status på mobilitetsudfordringerne på Sønderskovvej
Letbanen har oplyst, at der opstilles læskærme på Lystrup Station
Status på harmonisering af veje
Henvendelse fra en borger i Elev vedr. en evt. fartdæmpning på Hovmuren
Trafikforhold på Elsted Kirkevej – ønske om parkeringsforbud i den ene side af vejen

7. Rapport fra Kulturudvalget
Ny velkomstfolder sættes i trykken. Der bestilles 750 eksemplarer i første omgang.
Arrangementet ved udpegningen af årets borger var vellykket med et pænt men ikke overvældende 
fremmøde.

8. Rapport fra Børn- og ungeudvalget
Tiltag for at tiltrække medlemmer. Mads vil i første række tage kontakt til de nyvalgte skolebestyrelser, 
institutionsbestyrelser, idrætsforening og spejdere. Udvalget vil afgrænse sit arbejdsområde til børn og 
unge mellem 5 og 25 år. I første omgang satses der på en mindre gruppe, der kan udvikle forslag til planer 
for udvalgets arbejde.  
Udvalgets navn fastlægges til: Børn- og ungdomsudvalget.

9. Persondataforordningen
Enighed om at vi bør fastlægge en enkel tekst, som kan lægges på hjemmesiden Peter og Chris arbejder 
videre med ideen.

10. Økonomi rapport.  (Materiale fremsendes af Peter).
Ingen bemærkninger.

11. Eventuelt.
Næste møde den 21. november 2018.
I lighed med sidste år vil vi afholde en fælles julefrokost for alle udvalg i starten af januar 2019.

12. Kommunikation.
Der arbejdes med en ide om et Aktuelt, der helt generelt beskriver forsøget på at skabe en udvikling 
omkring centeret i Lystrup.

Hilsen Flemming


