
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 234 onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30 i Beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Birgit og Mads.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 233 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Kontakter vedr. Lystrup Ny Center og etablering af et bytorv m.v.
Fællesseminaret for fællesråd, politikere og embedsmænd den 4. marts 2019
Informationsmøde om visionsprocessen for helhedsplanlægning for Aarhus H og omliggende 
arealer den 25. marts 2019 kl. 17.oo på Godsbanen
Debatmøde om planlægning af og udvikling af fremtidens erhvervsområder i Aarhus N den 10 
april 2019, Flemming deltager
Møde med officelab den 21.3 kl. 10.00, Jørgen og Flemming deltager.
Henvendelse fra Danske Stærkmandsforening om omtale af det første stærkkvinde stævne på 
arrangementsoversigten besvares positivt.

4. Repræsentantskabsmødet i 2019 den 15. maj 2019.
Valg af dirigent, 
Overblik over opstillinger, alle genopstiller
Udarbejdelse af indbydelse, behandles på Fu møde den 17.4
Praktisk forløb
Andet
Ingen bemærkninger.

5. Tilbud fra AD MEDIA DANMARK om en film om vores område og fællesråd. (Mail af 28. februar 
2019 vedhæftes)
Vi svarer, at vi ikke for nuværende har ideer til en film, men at vi evt. vil gøre brug af tilbuddet, 
når vi måske er klar med et større oplæg om f.eks. Lystrup Midte.

6. Udveksling af samtykkeerklæringer vedr. personoplysninger på hjemmeside m.v.
Erklæringerne afleveres i print til Chris, der samler dem og lægger dem i Peters regnskabsarkiv.

7. Evaluering af 2-1 veje, Elsted Kirkevej. Distribution af spørgeskemaer.
Elsted Landsbylaug vil påtage sig opgaven.

8. Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Intet at bemærke.

9. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Kommunen har kvitteret fra mødet med Steffen og John.
Det ser ud til, at man i kommunen både arbejder med stiprojektet ved 
Hovmarken/Sønderskovvej om med etablering af højresvingsbane samme sted, men det tager 
nok nogen tid.

10. Rapport fra Kulturudvalget.
Intet at bemærke.

11. Rapport fra Børne – og ungdomsudvalget.
Mads opfordres til at tage aktion på indbydelsen om workshops om Nye Skole.

12. Økonomi rapport.  (Materiale udsendes af Peter).
Der bliver måske et træk på økonomien ifb arbejdet med Lystrup Midte.

13. Eventuelt.
Der afholdes FU møder den 17.4, 15.5. På næste møde kan regnskabet antageligvis behandles 
ligesom processen med årets lokalitet.

14. Kommunikation.
Intet aftalt, måske vil erhvervsarealplanlægningen være et emne.

Hilsen Flemming


