
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 237 den 18. september 2019 kl. 19.30 i Beboerhuset.

Fraværende: Birgit, Annette og Peter.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 236 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Kontakter vedr. Lystrup Ny Center og etablering af et bytorv m.v. Der er formentlig fortsat 
fremdrift i projektet.
Henvendelse til Boligselskaber Ringgården om Ellebækstien. Boligforeningen har lovet at genskabe
passagen forbi blokkene i Ellebrinken.
Møde om visionerne for den nye skole i Nye. Formentlig er etableringen af skolen udskudt til 
2025. Der tales om muligvis at starte projektet ved i første omgang at rette det mod 
fritidsbrugerne.
Møde om Aarhus kommunes kunsteksperimentarier i forstæder og landsbyer. Fællesrådet deltog 
ikke.
Rækkehuse ved Asmusgård. Tilsyneladende er projektet udskudt idet pæleafmærkningerne til 
byggeriet m.v., er fjernet.
Møde med Teknik og Miljø den 10.10.19 kl. 19.00. Steffen og Flemming meldes til, Steffen 
undersøger om der er medlemmer af infrastrukturudvalget, der kunne tænke sig at deltage. Hvis 
der er andre fra FU der gerne vil deltage skal Flemming have hurtig besked.
Der afholdes møde i Tryghedsnetværket den 3. oktober 2019 kl. 18.00 på Rådhuset. Chris er 
forhindret, er der andre der har mulighed for at deltage? Chris lægger billet ind på at blive en del 
af et nyt Borgerråd i tilknytning til Østjyllands Politi.
Magistraten har godkendt, at Flemming indtræder i byrådets Oplandsudvalg.
Svend Aage oplyste, at Elsted Landsbylaug og Fællesrådets indsats nu har ført til, at der er opsat 
parkeringsforbudsskilte på den østlige side af Elsted Kirkevej.
Der er i Fu ingen viden om planer ford de bygninger, som Fødevarestyrelsen forlader i løbet af 
2019.
Fu er ikke officielt bekendt med planerne for den ledige grund, hvor Netto var placeret.

4. Skal Fællesrådet arbejde for et fælles lægehus og hvordan?
(Mail fra Arne Pedersen vedhæftet.)
På trods af en sympati for tanken mener Forretningsudvalget ikke, at det er en sag, som 
Fællesrådet naturligt bør tage sig af. Fu mener, at sagen snarere bør rejses via f.eks. 
patientforeninger, Ældre Sagen eller via de politiske partier.

5. Rapport fra Kulturudvalget.
Valget af Office Lab som årets lokalitet markeres den 4. oktober 2019 kl. 15 – 17 i café 
kirstinelund, Skæringsvej 100, 8520 Lystrup. 
Der vil snarest blive indkaldt til møde i udvalget for bl.a. at drøfte spørgsmålet om festpladsen, 
pkt. 9, evt. mulighed for at styrke debatten om børn og unges vilkår i området, pkt. 8 og spørgsmål
vedr. hjemmesiden herunder arrangementskalenderen, pkt. 9.

6. Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Temaplan for erhvervsarealer forventes fremlagt til offentlig debat medio 2020.

7. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Det synes muligvis nu afklaret, at vedligeholdelsespligten af den offentlige sti umiddelbart nord 
for Solbærhaven påhviler Grundejerforeningen Solbærhaven. John og Steffen holder møde med 
forvaltningen om spørgsmålet.
Per Toft Kjærsgaard fra Teknik og Miljø holder møde i Lystrup med Steffen m.fl., hvor man bl.a. vil 
se på Lystrup St. Steffen vil også genrejse trafiksikkerhedsproblemet med ”smørhullet” på 
Elstedvej.
Forvaltningen har givet afslag på ønsket om hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
Asmusgårdsvej.
Udvalget afventer indbydelse fra forvaltningen om anlægsprogrammet.



8. Rapport fra Børne- og ungdomsudvalget.
Mads har været rundt i div idræts- og borgerforeninger og foreslået mange et aktivt medlemskab i
en nyopstartet gren af fællesrådet, som har specielt fokus på børn og unge. 

Samtidigt har der inden sommerferien været telefonisk kontakt med de to personer der tidligere 
havde meldt deres interesse. Dialogen med de to resulterede i en fælles facebookgruppe  https://
www.facebook.com/groups/647168569090554/  Børne- og ungdomsudvalg i fællesrådet. 

Muligvis kan en debat om konsekvenserne af udskydelsen af den nye skole i Nye og behovet for 
en sikker skolevej til Lisbjerg Skolen være afsæt for en lokal debat om børn og unges vilkår.

9. ”Hængepartier” i Fællesrådet, hvor er vi, skal vi videre og hvordan?
Se også (”Planlægning af aktiviteter”, Fu møde 237, vedhæftet)
Festpladsen, (Brevveksling med rådmand Bünyamin Simsek vedhæftet), Sagen tages op af 
Kulturudvalget.
Lystrup Midtpunkt, der synes fortsat at være fremdrift i projektet.
Udvikling af stationsområdet og Lystrup Station, tages op på møde mellem Steffen og 
forvaltningen.
Helhedsplan for Nye. Byudviklingsudvalget vil snarest rykke Tækker for en genoptagelse af 
møderækken.
Ellebækstien, Boligforeningen Ellebrinken har lovet at genskabe en passage.
Brandstationen, afventer udspil fra interesseret investor.
Børne og ungdomsudvalget, emnet drøftes i en bredere kreds i Kulturudvalget.
Borgermøde i 2019. Der arbejdes på et borgermøde om privatisering af vedligeholdelsen af veje.
Overordnet trafikanalyse af Lystrup drøftes ifm. drøftelserne om anlægsprogrammet
Arrangementskalenderen på hjemmesiden og Facebook 8520.dk, drøftes i Kulturudvalget.
Andet:

10. Økonomi rapport.  (Materiale udsendes af Peter).
11. Eventuelt.

Der planlægges møder i FU møder den 16.10, 20.11, 11.12 samt 8.1.2020.(Nytårskur).
12. Kommunikation.

Ingen emner til et ”Aktuelt fra Fællesrådet”.

Hilsen Flemming
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