
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 235 den 17 april 2019 kl. 19.30 i Beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Jørgen 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 234 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Kontakter vedr. Lystrup Ny Center og etablering af et bytorv m.v. Der er pt. Intet nyt i sagen.
Debatmøde om planlægning af og udvikling af fremtidens erhvervsområder i Aarhus N den 10 april 
2019. Mødet var ikke stærkt besøgt. Det var indtrykket, at der er forståelse for og accept af at 
drøfte byomdannelse i forbindelse med planlægningen.
På et offentligt møde med letbaneformanden og direktøren for letbanen blev det forsikret, at 
letbanen til Grenå indleder kørsel i slutningen af april. Det fremgik, at der ikke var taget væsentlige 
skridt til at forbedre forholdene på Lystrup Station eller ved de fire bomoverkørsler i vores område.
Formanden har på Fællesrådets vegne sagt ja til at indlede årets Balladedag på Lystrup Skoles 
boldbaner den 8. maj kl. 13.00.

4. Indstillinger fra byudviklingsudvalget vedr. temaplanlægning for erhvervsarealer.
Indstillingen blev godkendt og vil med enkelte korrektur tilpasninger blive afsendt og lægges 
derefter på hjemmesiden.

5. Repræsentantskabsmødet i 2019 den 15. maj 2019.
NB NB. Udkast til indkaldelse vedhæftet. Som Peter har gjort opmærksom på, kommer vi i tidsnød 
med indkaldelsen i forhold til vedtægterne, hvis vi venter med at godkende indkaldelsen på mødet 
den 17. april. I må straks gøre opmærksom på, hvis I har bemærkninger til indkaldelsen og 
materialet, der hurtigt vil blive udsendt til medlemmerne. Bemærk, at jeg foreslår at punkt 8 og 9 
behandles samlet på repræsentantskabsmødet. Vi plejer at gøre det på den måde og kan lige så 
godt forvarsle det.
Ingen bemærkninger til udsendelsen af indbydelsen til repræsentantskabsmødet.
Beretninger fra udvalgene, herunder forretningsudvalget lægges først på hjemmesiden, når 
beretningerne er tiltrådt af repræsentantskabet. Forinden vil Chris dog gerne have beretningerne, 
så han kan forberede at de lægges på siden. (Det blev aftalt at formændene koordinerer 
beretningerne i god tid inden repræsentantskabsmødet.)

Praktisk forløb. Der bestilles projektor og lydanlæg hos husmanden. Traktement som det hidtil.

Andet.
Uffe Dahl inviteres til forretningsudvalgsmødet forud for repræsentantskabsmødet.

6. Markering af Letbanens (mulige) ankomst til Lystrup. Skrivelse fra Niels Buch Johannsen den 3.4.19 
vedhæftes.
Det blev aftalt at fællesrådet i lighed med Skødstrup og Hjortshøj og en lang række områder på 
Djursland vil være med til at markere den officielle åbning af banen den 12. maj 2019 kl. 10.18.
Vores bidrag skal i tale og events sætte fokus på det aktiv, som letbanen vil blive for vores område, 
men opmærksomheden skal også rettes mod de mangler vi ser pt på anlægget; selve stationen, 
stationspladsen, p pladsen, cykelparkering og adgangsveje samt ikke mindst på de uheldige lange 
tider, som bommene går ned før et tog ankommer. Andre muntre indslag blev også drøftet, Endelig
plan kan først fastlægges, når vi har fået helt klarhed fra kommunen/letbanen over arrangementets
forløb, tekniske hjælpemidler, offentlig annoncering, invitationer, traktement m.v. 

7. Tildeling af blomsterløg. Skrivelse fra Christian Rathcke Tegllund den 5.4 vedhæftes.
Enighed om ikke at melde noget ind, da vi næppe står for tur til at få løgplanter.

8. Et grønnere Aarhus med mere vand. Skrivelse fra Nina Ullvit af 4.4.19 vedhæftes.
Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er nogen der kan deltage.



9. Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Der henvises til punkt 4.

10. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Steffen kunne bekræfte, at indretningen af Lystrup Station var blevet ramt af pengemangel. Der var
i det oprindelige budget ikke afsat midler til formålet.
Krydset Elleparken/Elstedvej er på ny i overvejelse i kommunen blandt andet pga. af et voldsomt 
trafikuheld i krydset.
Udvalget er i kontakt med Grundejerforeningen Elsted Øst om muligheden for at få dæmpet 
hastighederne på Asmusgårdsvej.
Det fremgår af lokalplanen for området ved Lægårdsvej, at der skal etableres levende/grønt hegn 
mellem pendlerpladsen og arealet bag Jem & Fix.

11. Rapport fra Kulturudvalget.
Udvalget igangsætter processen med at udpege årets lokalitet.

12. Rapport fra Børne – og ungdomsudvalget.
Der har været afholdt tre workshops om emner vedr. den nye skole i Nye. Møderne er opfølgning 
på et møde for mere end et år siden. Emnet var blandt andet, hvordan skolen kunne bruges af de 
lokale beboere og også om muligheden for lokal medfinansiering hertil. På møderne deltog ca. 40 
personer fra skoler og forvaltning, medens det ikke var lykkedes at involvere lokalbefolkningen 
blandt andet på grund af tidspunktet og den sene invitation. Pt. er det uklart hvor skolen skal 
placeres og dermed også f.eks. hvilken betydning nærheden til Lisbjerg Skoven vil få for skolen.
Det er endnu ikke lykkedes at finde nok interesserede personer til at starte et udvalgsarbejde, men 
håbet er ikke opgivet endnu.

13. Økonomi rapport.  (Materiale udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger.

14. Eventuelt.
Der afholdes FU møder den 15.5.2019 kl. 18.00.

15. Kommunikation.
Aktuelt vil omtale den officielle åbning af Grenå banen og vores andel heri.
Det blev aftalt, at vi senere skal drøfte vores arrangementskalender på hjemmesiden.
På samme måde skal vi senere drøfte brugen af domænenavnene: Lystrupområdet.dk og 8200- 
Nye.dk., m.fl.

Hilsen Flemming


