
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 239 den 19. 02.2020 kl.  19.00 i Beboerhuset.

Fraværende: Birgit og Sven Aage

1. Godkendelse af dagsorden.
Spørgsmål om regulering af telefonpenge under pkt. 15., ellers Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 238 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Lys over Elev. Tre morgener blev der arrangeret lysmarch på cykelstierne mellem Elev og Elsted, til 
letbanestationen Nye og langs Koldkilde gennem skoven fra Elev mod Lisbjerg. Marchen gør 
opmærksom på de dårlige forhold specielt for cyklister på de tre strækninger. Der var en pæn lokal 
opbakning og opmærksomhed i lokale medier. Eventen følges op med fællesmøde med Lisbjerg 
fællesråd (Mads), overfor Tækker (formandsgruppen) og overfor Teknik og Miljø (Steffen).
Vi har direkte spurgt om forvaltningen i virkeligheden ønsker fortsat at benytte Lystrup 
Forsamlingsplads til oplagsplads.
Tryghedsnetværket har netop hold møde. Lystrupområdet er fortsat ikke særligt ramt af kriminalitet.
Det fremgår af forvaltningens oplæg til byrådet om planstrategi, at vores udførlige høringssvar ikke 
har givet anledning til bemærkninger.
Fællesrådet er blevet inviteret til opstartsmøde om revision af helhedsplanen for Nye. Fællesrådet 
foreslår møder 11. 3, 19.3, 24.3 gerne efter kl. 17.30. (meld tilbage, hvem der kan/ikke kan på de 
anførte tidspunkter.)

4. Ændring af mødetidspunkt for forretningsudvalgsmøderne.
Fremover afholdes forretningsudvalgsmøder fra kl. 19.00.

5. Justere persondataoplysningerne så vi gemmer e.mail på de folk, der udtrykkeligt har bedt om at 
blive personligt modtagere af Aktuelt. Chris og Peter tilretter vores persondatapolitik så det bliver 
muligt.

6. Nyt medlem af og formand for Byudviklingsudvalget. Fu godkendte, at Uffe Dahl indtræder i 
Byudviklingsudvalget. Det forventes at Uffe Dahl stiller sig til rådighed som formand for udvalget.

7. Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2020. Oversigt over genopstillinger/opstillinger, valg af 
dirigent, beretninger m.v.
På valg er: Flemming, Steffen, Mads, Sven Aage, Birgit, (Birgit genopstiller ikke), Annette (Annette 
genopstiller ikke) og Palle (revisor).
Punkterne vedr. valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget behandles under samme 
punkt på repræsentantskabsmødet.
Alle i forretningsudvalget har til opgave at arbejde for en fornyelse og foryngelse af 
forretningsudvalget, specielt skal det afprøves om nogen af de aktive i lyseventen og personer der 
tidligere har vist interesse for arbejdet har lyst til at stille op til Fu og/eller har lyst til at indtræde i de
faste udvalg.

8. Foreløbig drøftelse af revision af Kommuneplanen og evt. revision af Lokalsamfundsbeskrivelsen. 
Arbejdet med en revision af lokalsamfundsbeskrivelsen indledes efter sommeren 2020.

9. Fællesrådenes møde med Kim Gulvad Svendsen den 26. 2 om harmonisering af veje og formøde 
med fællesrådene den 25.2.2020. Jørgen, Annette og Steffen deltager i mødet den 26.2. Fællesrådet 
er ikke repræsenteret på formødet den 25.2. I stedet skriver vi til initiativtageren, at vores fællesråd 
lægger vægt på, at mødet specielt belyser:

Hvor langt er man med at sikre vejenes kvalitet, når man det til tiden. Vil man annoncere yderligere 
veje til privatisering i de kommende år. Hvordan kommer vi i dialog om, hvilke veje der ud fra lokale 
forhold bør udgå af harmoniseringen. Hvordan går det med f.eks. at danne vejlaug eller anden 
organisering ude omkring. Hvordan ser man fællesrådenes rolle i processen- Hvilke erfaringer har 
man med hensyn til hensigtsmæssige størrelser af vejlaug (enkelte stikveje eller støre områder). 
Hvilke erfaringer har man med hensyn til fordeling af vejbidrag mellem beboere, virksomheder, 
offentlige institutioner m.fl. Hvilke erfaringer har man med private veje, hvor der ikke er dannet 



vejlaug. Hvordan ”håndterer” man beboere, virksomheder, institutioner, der ikke ønsker at tilslutte 
sig fællesskabet. Hvordan får vi sat en god proces i gang blandt beboerne og hvad er kommunens og 
fællesrådenes rolle heri. Hvilke ressourcer har kommunen til at støtte debatten og processen lokalt 
og er der tilstrækkelige ressourcer.

10. Rapport fra Kulturudvalget.
Der er taget kontakt til skoleforvaltningen med henblik på dialog om den nye skole i Nye, tidsplan, 
overgangsordning m.v.
Det blev besluttet at lukke kalenderen på www.8520.dk.

11. Oversigt over løbende sager og udskrift af gennemførte aktiviteter (møde 239).
Taget til efterretning.

12. Rapport fra Byudviklingsudvalget.
Udvalget har ikke holdt møde siden sidst.

13. Rapport fra Infrastrukturudvalget.
Steffen kommenterede oversigt over infrastrukturprojekter udarbejdet af Infrastrukturudvalget. 
Oversigten er sendt til Fu.
Møde med Teknik og Miljø holdes den 30. april 2020.

14. Rapport fra Børne- og ungdomsudvalget.
De hidtidige bestræbelser på at samle en større gruppe om dannelse af et udvalg har ikke givet den 
nødvendige opbakning. Bestræbelserne på at danne et udvalg sættes foreløbigt på pause. 
Opgaverne varetages som hidtil af Kulturudvalget. Kontakterne i sagen opfordres til på anden måde 
at være aktive i fællesråds regi.

15. Økonomi rapport.  (Materiale udsendes af Peter).
Godkendelse af årsregnskab 2019. (Sendes til revisor).
Telefongodtgørelsen, der ikke har været reguleret i mange år forhøjes med 10 % til 550 kr.

16. Eventuelt.
Der planlægges møde i FU møder den 18.3. 2020.

17. Kommunikation:
Repræsentantskabsmødet
Vejharmonisering
Lys over Elev
Orientering om tilbud fra Tryghedsnetværket.

Hilsen Flemming


