
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 233 onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30 i Beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Mads og Sven Aage. 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 232 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Kontakter vedr. Lystrup Ny Center og etablering af et bytorv m.v. Vi afventer fortsat en 
mødeindkaldelse.
Høringssvar vedr. temaplanlægning om detailhandlen er sendt til kommunen.
Nyt svømme- og aktivitetscenter. Der har været møde med henblik på at koordinere ønskerne til 
indretning af forpladsen.
Møde i Tryghedsnetværket den 31.1.2019. Kriminaliteten i vores område er heldigvis faldet (lidt).
Visionsseminar om sports- og fritidsaktiviteter i Egådalen, Mollerup Golf Club, 21.2.2019. Det blev 
bl.a. aftalt med Wolfgang (repræsentant for landsbyforeningen Terp i Fællesrådet for Lisbjerg, 
Skejby, Terp, Kasted) og golfklubben at vi vil arbejde på at tydeliggøre stiforbindelsen mellem 
Engsøen og Golfklubben). Golfklubben blev tilbudt at annoncere åbne arrangementer på vores 
kalender.
Fællesseminar for fællesråd, politikere og embedsmænd den 4. marts 2019. Birgit Donslund og 
Jørgen Andersen deltager.
På generalforsamlingen i ErhvervLystrup blev det aftalt, at Fællesrådet (formentlig) vil være aktiv i 
forbindelse med en erhvervsfestival, som foreningen planlægger i samarbejde med Office Lab. 
Fællesrådets andel kan evt. bestå i at bringe den kommende erhversplanlægning ind i 
arrangementet, se pkt. 8. Vi afventer mødeindkaldelse.
Fællesrådet har peget på forskellige områder i lokalområdet, der kan anvendes i mulige aftaler 
mellem kommunen og foreninger om renholdelse af områderne mod betaling til foreningerne m.fl.
Fællesrådet har modtaget en henvendelse fra Teknik og Miljø om evaluering af de såkaldte 2 – 1 
veje (Elsted Kirkevej). Henvendelsen er i første omgang videresendt til Elsted Landsbylaug.
Beboerhusets støtteforening holder generalforsamling den 28. marts 2019. Fællesrådet har støttet 
foreningen med 1000 kr.

4. Repræsentantskabsmødet i 2019 den 15. maj 2019.
Valg af dirigent, Uffe Dahl er villig til at påtage sig hvervet.
Overblik over opstillinger
Praktisk forløb
Andet

5. Forslag til retningslinjer for Privatlivspolitik for Lystrup-Elsted-Elev-Nye (persondataforordningen).
(Udkast vedhæftes)
Udkastet blev godkendt og lægges på hjemmesiden. Vi sender en samtykkeerklæring til alle 
medlemmerne i vores udvalg om at vi må bringe deres navn og kontaktoplysninger på 
hjemmesiden. 

6. Dialogmøder med Teknisk Udvalg
(Annonce vedhæftes)
Det blev aftalt, at vi skal huske at tænke på at afholdelse af et dialogmøde med teknisk udvalg er en
fremtidig mulighed i vores behandling af forskellige sager. Tilsyneladende er der lukket op for både 
små og store sager f.eks. fra helt konkrete mobilitetsspørgsmål, til byomdannelsesspørgsmål og til 
dialog om ordentlig borgerinddragelse.

7. Planlægning af aktiviteter.
(Planlægning af aktiviteter møde 233 er vedlagt).
Ingen bemærkninger.

8. Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Byudviklingsudvalget vil blive indkaldt til et møde om temaplanlægningen af 
erhvervshandlingsplanen. Byrådet vedtog et oplæg den 20.2 om emnet. Umiddelbart forekommer 
det meget lidt ambitiøst.



9. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
På et lokalt møde med kommunens repræsentant vedr. stier, blev bl.a. stien umiddelbart nord for 
Kirsebærhaven, Solbærhaven og Hasselhaven drøftet. I første omgang vil kommunen påtage sig en 
oprensning af kloak, hvilket måske vil afhjælpe oversvømmelserne i området.
I kommunens anlægsbudget for 2019 – 2021 er der afsat midler til buslomme på Sønderskovvej 
(overfor Q8), forbedring af overgangen af Sønderskovvej ved Hovmarken for gående og cyklister, 
forlængelse af cykelsti på Lystrup Centervej samt omlægning af busholdepladsen ved 
Sønderskovvej og Elsted Byvej.
Tilsyneladende er der nu skabt en aftale om arealforholdene ved Lystrup Station mellem 
kommunen, Letbanen, DSB m.fl. Måske er det denne manglende afklaring, der har betydet, at en 
række anlægsarbejder ved stationen ikke er gået i gang endnu.

10. Rapport fra Kulturudvalget.
Intet at bemærke.

11. Rapport fra Børne – og ungdomsudvalget.
Der er fortsat ikke taget synlige initiativer med henblik på at etablere udvalget. På et møde med 
Lablandarchitects har vi givet tilsagn om at medvirke ved indkaldelsen af et åbent møde, om 
rammerne for den nye skole i Nye og placeringen af skolen i samfundet. Det er et håb, at et sådant 
møde kan være med til at øge interessen for oprettelse af et børne- og ungdomsudvalg.

12. Økonomi rapport.  (Materiale udsendes af Peter).
Kommunen har givet tilsagn om støtte på 20.000 kr. ellers ingen bemærkninger.

13. Eventuelt.
Der afholdes FU møder den 20.3, 17.4, 15.5. Dagsorden til mødet den 20.3 udsendes umiddelbart 
inden mødet.

14. Kommunikation.
Ingen aftale.

Hilsen Flemming


