
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 243 den 19.8.2020 kl. 19.00 i Beboerhuset, Underhuset.

1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjet pkt. 7a : Økonomi.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 242 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Tryghed i Lystrup, evt. inspirationsmøde den 21.9.2020. Sammen med Tryghedsnetværket arbejder vi 
på at samle en større gruppe af relevante personer fra Lystrupområdet til et inspirationsmøde om 
initiativer, der kan genoprette trygheden og roen i området
Virtuelt borgermøde om helhedsplanen for Nye samt følgegruppe med planlægningen i Nye. Virtuelt 
borgermøde blev gennemført med 65 deltagere. Der er siden blevet nedsat en følgegruppe til 
kommunens arbejde med planlægning af området: Gruppen består af: Mads Hulgaard, Harddy 
Dupont, Sune Vadsholt Lyster, Ulrik Lyng Vestergaard. Uffe Dahl indtræder som Fællesrådets 
repræsentant.
Nye og alment byggeri (Notat fra teknisk udvalg vedhæftet). Notatet blev drøftet.
Åben by Elev. På grund af Corona blev der ikke gennemført et Åben By arrangement som planlagt. I 
stedet arbejdes med planer for et arrangement den 19. september 2020. 
Viden og Vækstdag. Et længe planlagt større arrangement sammen med Erhverv Lystrup, Lystrup- og 
Elsted skole, og en række større virksomheder i området, der skulle løbe af stablen den 10. september
er pga Corona blevet udskudt til den 4. marts 2021.
Pulje til det gode lokalsamfund (Materiale vedhæftet). Mads vurderer om der projekter i Elev/Nye, 
som evt. kan ansøge om tilskud.
Spørgsmål om midlertidig genåbning af kalenderen. Vi fastholder beslutningen om at lukke 
kalenderen på hjemmesiden.

4. Repræsentantskabsmødet den 16.9.2020. Indkaldelsen blev noteret. 
5. Beboerhusets økonomiske situation og evt. særlig støtte fra Fællesrådet. 

Så vidt vi er orienteret er det ikke et helt akut problem, men et problem på sigt. Fællesrådet er 
bekendt med, at der lokalt arbejdes med et projekt, som evt. kan støtte Beboerhusets økonomi.

6. Årets borger, indstilling fra Kulturudvalget. 
Efter indstilling af Kulturudvalget besluttede forretningsudvalget at udpege Kitty Mogensen 
(forretningsleder i genbrugsbutikken) til årets borger 2020.

7. Rapport fra udvalgene. Steffen fremlagde et omfattende og solidt materiale om 
mobilitetsudfordringerne i vores lokalområdet. Materialet dannede grundlag for et møde med Teknik 
og Miljø i slutningen af juni. Steffen gennemgik tillige hans notat om udfaldet af mødet. Tekniks 
Forvaltning har endnu ikke fremsendt deres referat af mødet.

7a Økonomi. Økonomirapport taget til efterretning.
8. Eventuelt.

I efteråret 2020 planlægges (reserveres) møder i FU møder den 16.9, 14.10 NB !!ny mødedag, 18.11 
og den 16.12 alle dage kl. 19.00. Den 16.9 dog kl. 18.00 efterfulgt af repræsentantskabsmøde. I 2021 
reserveres den 20. januar til Nytårskur kl. 18.00.

9. Kommunikation
Repræsentantskabsmødet
Tryghedsnetværket

Hilsen Flemming


