Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 245 den 18.11.2020 kl. 19.00 (virtuelt møde).
Fraværende: John, Karsten, Chris.
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 8b og 8c tilføjet.
Godkendelse af referat fra møde nr. 244 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger
Meddelelser.
Trampesti langs Ellebækken ved Ellebrinken. Kommunen og boligforeningen er i dialog.
Aflysning af fællesrådsseminar og mødet mellem fællesrådene og MTM. Oplæg fra Miljø og Teknik
kan ses på: https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#10
Henvendelsen fra Krolf om placering af en container i Æblehaven. Krolf er indstillet på at placere
containeren hvor grundejerforeningen i Æblehaven ønsker det.
Udskydelse af Viden og Vækst dagen, der i samarbejde med Erhverv Lystrup og en række
virksomheder var planlagt til den 4. marts 2021 er udskudt til september 2021.
Mødeforløbet i Oplandsudvalget. Der har været temamøder om to emner. 1. Kontakten mellem
byråd og oplandet. Flere forslag på bordet kontaktdage, særlige hjemmesider, udvalgsmøder
lokalt m.v 2. Fritid og kultur i oplandsområdet, Studietur til Hjortshøj og Tranbjerg. Flere forslag
blandt andet om at gøre det mere fleksibelt at låne lokaler. Bibliotekerne kan tænkes at få en
tovholder funktion ligesom der i oplandsområderne formentlig er et særligt behov for de unge 14
– 19 årige. Der vil blive nedsat en særlig gruppe om Byudvikling i oplandet. Udvalget kan
forhåbentligt sætte ønsket om helhedsplanlægning af oplandsområderne på dagsordenen.
Lystrupområdet vil blive foreslået som et forsøgsområde.
Status vedr. Lystrup Midte. Arbejdet skrider langsomt frem. Processen er ramt af corona og
sygdom blandt nøglepersoner. Der forventes nyt inden årets udgang.
Møde med byrådspolitikere fra SF. (Henvendelsen videresendt). Vi siger ja tak til invitationen.
Politiets afgørelse vedr. branden i Beboerhuset. Bringes på vores hjemmeside.

4.
5.

6.

7.

8a

Genstart af Byudviklingsudvalget. (Udkast til dagsorden for Byudviklingsudvalgsmøde den 8.
december er vedhæftet). Godkendt med et velkommen i udvalget til Lasse Christoffersen
Forslag om supplering af Kulturudvalget og om fremtidige opgaver for udvalget. Udvalget vil bl.a.
foretage en gennemgang af om hjemmesiden er som den bør være. Udvalget vil også engagere sig
i en fest i lokalområdet, formentlig i eller ved Beboerhuset. Festen arrangeres i samarbejde med
Lystrup Musikforening og andre foreninger. Festen finansieres i betydelig grad af Lystrup Revyens
Kulturfond. Midlerne fra Liv i Lystrup kan også tænkes at indgå. Godkendt med et velkommen i
udvalget til Jan Sørensen.
Tryghedsnetværkets ønske om møde med lokale ressourcepersoner om tryghed i lokalområdet.
(Korrespondancen vedhæftet). Vi takker ja til at indgå i samarbejdet, måske kan den aktuelle
situation i Elev og de aktuelle biltyverier indgå heri.
Rapport fra Infrastrukturudvalget. Udvalget er i dialog med Teknik og Miljø om opsummering på
baggrund af mødet med afdelingen i sommer. Overordnet er man opmærksom på de forskellige
problemstillinger, og man giver udtryk for, at man i overvejende grad også vil efterkomme vore
ønsker, men det kan tage tid. Udvalget følger op på de enkelte sager.
Ønsker og overblik over Fællesrådets fremtidige opgaver. (oversigt over planlagte og over
gennemførte aktiviteter vedhæftes). Specielt vedr. nedsættelse af et bredt aktivitetsudvalg kan det
tænkes at blive et resultat af den omtalte fest ved Beboerhuset, se pkt. 5
Byudviklingsudvalget og Mads, som medlem af følgegruppen til planlægningen af Nye må
overveje, om og hvordan vi får tættere kontakt til Tækker i sagen.

8b
8c

9.

10.

Økonomi
Ingen bemærkninger
Valg til Byrådet om ca. et år.
Vi vil i forbindelse med kommunalvalget arrangere et lokalt valgmøde med deltagelse af lokale
kandidater,
Eventuelt.
Elsebeth beskrev hendes kontakt med fjernvarmeværket om bl.a. oprydning efter anlægsarbejde
ved Asmusgårdsvej.
I 2020 (reserveres) møder i FU den 16.12 kl. 19.00. I 2021 reserveres den 20. januar til Nytårskur
kl. 18.00. Begge arrangementer med usikkerhed pga. coronasituationen. Evt. kan mødet den 16.12
gennemføres som et virtuelt møde.
Kommunikation
Ingen vedtagelser.

Hilsen Flemming

