
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 238 den 20. november 2019 kl.  19.30 i Beboerhuset, Underhuset.

Fraværende: Ingen. 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 237 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Kontakter vedr. Lystrup Ny Center og etablering af et bytorv m.v., der synes fortsat at være fremdrift i
projektet.
Rækkehuse ved Asmusgård. Byggeriet forventes igangsat sommeren 2020.
Samarbejde med Erhverv Lystrup om Vækst og Viden 2020. Samarbejdet, der også omfattet Lystrup 
Skole og Elsted Skole indledes med en Vækst og Viden dag den 10. september 2020.
Festligholdelse af 100 året for Sønderjyllands genforening og 50 året for Elsted sognekommunes 
optagelse i Aarhus kommune. Foreninger og institutioner i området inviteres til at deltage i 
planlægning og gennemførelsen af markeringen den 14. juni 2020 ved Genforeningsstenen på Lystrup
Stationsvej.
Møde med Tækker den 27. november 2019. Et forslag om organiseret udlån af elcykler tages med til 
mødet. På samme måde spørges ind til planer for skole og dagtilbud.
Et forslag til sundhedspolitik i Aarhus kommune er i høring. Forretningsudvalgs-medlemmerne bedes 
gennemse udkastet og meddele om vi bør have bemærkninger.
https://deltag.aarhus.dk/hoering/hoering-af-aarhus-kommunes-sundhedspolitik-2020-2024 .

Rådmanden for Kultur og Borgerservice besøger Biblioteket den 12. december 2019 kl. 12.

4. Foreløbig og uformel drøftelse af repræsentantskabsmødet 2020.
Følgende er på valg i 2020. Flemming, Mads, Steffen og Birgit. Birgit meddelte, at hun ikke 
genopstiller. Sven Aage og Anette Solari er på valg

5. Høring om forslag til temaplan om vedvarende energianlæg i Aarhus. (Høringsmateriale i mail af 16.10
vedhæftes). Fællesrådet vil insistere på, at et eventuelt solcenteranlæg ved Elev placeres længst 
muligt væk fra byen og at anlægget i øvrigt ved beplantning ell. andet udformes så det ikke skæmmer 
området.

6. Temaplan om detailhandel. Information til deltagere i debatten om indkaldelse af idéer og forslag og 
andre interessenter.
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/
magistraten/referat/2019-11-11/?agendaId=429952#3   .   Der er foreløbig tale om en annoncering af 
en kommende høring.

7. Drøftelse med Teknik og Miljø om et muligt borgermøde om harmonisering af vedligeholdelsen af 
private veje. (Referat fra møde ved mail af 30. oktober vedhæftes).
Der tages en række uformelle kontakter i Hedeskovarealet for at vurdere, om der er grundlag for et 
møde om, hvorledes harmoniseringen kan organiseres i området.
Enighed om ikke at tilslutte sig et forslag fra Bent Hansen om en skrivelse til rådmanden.

8. Rapport fra Kulturudvalget.
Svar til rådmand Benjamin Simsek (udkast vedhæftet). Udkastet, der anbefaler kommunen at så græs 
på forsamlingspladsen, godkendt.
Udvalget har besluttet at standse aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Det indebærer et stort 
ansvar for alle til at bidrage til hjemmesidens forsiden via Chris, om arrangementer m.v. som man 
mener kan være interessante for en større kreds.
Udviklingen af skolespørgsmålet i Elev og Nye. Forældrerepræsentanterne i bestyrelserne i skole-, 
børnehave og klub i Elev, er inviteret til møde omkring skole i Nye Børn og Unge, torsdag d. 28. 
november kl. 19:00 i lokalerne ved Bofælleskabet i Elev, Engelstoft 119, Elev. Mads og Flemming 
deltager.

https://deltag.aarhus.dk/hoering/hoering-af-aarhus-kommunes-sundhedspolitik-2020-2024
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/referat/2019-11-11/?agendaId=429952#3
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/referat/2019-11-11/?agendaId=429952#3


9. Rapport fra Byudviklingsudvalget. Ingen bemærkninger.
10. Rapport fra Infrastrukturudvalget. Steffen og Poul Erik er På tur med medarbejdere fra Teknik og Miljø

den 21.11. Bl.a. besøges Lystrup Station samt emnerne fra anlægsprogrammet 2018. Bevoksningen 
ved tunnellerne trænger igen til beskæring. Det ser ud til at vedligeholdelsen af stien nord for 
Solbærhaven påhviler Solbærhaven og Aarhus kommune i fællesskab. Der har igen været et alvorligt 
uhels i krydset Elstedvej/Lille Elstedvej.

11. Rapport fra Børne- og ungdomsudvalget.
Udviklingen af skolespørgsmålet i Elev og Nye, sammen med pkt. 5. se der.

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

Der planlægges møder i FU den 11.12 samt 8.1.2020.(Nytårskur).
14. Kommunikation.

Mødet med Teknik og Miljø
Mødet med Tækker
Mødet med bestyrelserne i Elev
Samarbejdet mellem Fællesrådet, ErhvervLystrup og de to skoler i Lystrup og Elsted.

Hilsen Flemming


