
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 236 onsdag den 15 maj 2019 kl. 18.00 i Beboerhuset.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 235 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Kontakter vedr. Lystrup Ny Center og etablering af et bytorv m.v. Intet nyt.
Udvikling af fremtidens erhvervsområder i Aarhus. Vi og Office Lab har indsendt høringssvar, der 
begge peger på muligheden for byomdannelse ved stationen og erhvervsområderne tæt her på.
Genåbningen af letbanen og den officielle del af festen. Ganske mange borgere var mødt op til den 
officielle markering.
Arbejdet med omdannelser ved krydset mellem Hovmarken og Sønderskovvej er nu gået i gang.
Det årlige aftenmøde med Teknik og Miljø er nu fastlagt til den 10. oktober.
Vi har fået en henvendelse om udpegning af en lokalitet som Årets Bernhard.

4. Repræsentantskabsmødet i 2019 den 15. maj 2019 kl. 19.
Gennemgang af dagsordenen:

1. Valg af dirigent.  Forretningsudvalget foreslår Uffe Dahl.

2. Forretningsudvalgets beretning.  

3. Udvalgsberetninger.  

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018.  

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

6. Orientering om og godkendelse af budget for 2019 samt godkendelse af 
kontingent.  

7. Valg af kasserer. På valg er:  Peter Trier - modtager genvalg  

8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget.  

På valg er:  Chris Olsen - modtager genvalg, Jørgen Andersen - modtager genvalg, 
Karsten Hansen - modtager genvalg, John B. R. Mikkelsen – modtager genvalg.

9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.  

På valg er: 1. suppleant: Sven Aage Christensen - modtager genvalg, 2. suppleant: 
Annette Solari - modtager genvalg 

Punkt 8 og 9 foreslås behandlet samlet. 

10. Valg af revisor.  

På valg er: Palle Rasmussen - modtager genvalg  

11. Valg af revisorsuppleanter.  

På valg er: Randi Mønster, Søren Flarup  



12. Eventuelt.  

Det praktiske forløb.
Andet
Ingen bemærkninger.

6. Opregning af ”hængepartier” i Fællesrådet:
Festpladsen
Lystrup Midtpunkt
Udvikling af stationsområdet
Lystrup Station
Helhedsplan for Nye
Ellebækstien
Brandstationen
Børne og ungdomsudvalget
Borgermøde i 2019
Privatisering af veje
Overordnet trafikanalyse af Lystrup
Arrangementskalenderen på hjemmesiden
Andet:

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

8. Eventuelt.
Der planlægges møder i FU møder den 18.9, 16.10, 20.11, følgende dage reserveres:
19.6, 14.8, 18.12, disse møder indkaldes kun, hvis det konkret skønnes nødvendigt.

15
.

Kommunikation.
Repræsentantskabsmødet 
Chris fortæller om hans eksperimenter med facebook 8520.dk.
Det blev besluttet at føje emnet til emner, der skal drøftes mere indgående på kommende 
forretningsudvalgsmøder, herunder bør det drøftes om vi f.eks. skal søge et formaliseret 
samarbejde med www.8520.Lystrup.

Hilsen Flemming

Hilsen Flemming


