
Referat af ekstraordinært forretningsudvalgsmøde nr. 241 den 13. 05. 2020 kl.  20.00 (virtueltmøde).

Fraværende: John, Karsten og Mads.

1. Meddelelser.

Der er tilsyneladende fortsat mulighed for at der kan ske forbedringer af forholdene omkring Lystrup 
Ny Center.

Aarhus kommune har sendt udkast til erhvervsarealplan i høring. Erhvervsarealplanen er en tilføjelse 
til Kommuneplan 2017. Udkastet fastholder de nugældende erhvervsområder i Lystrup området til 
erhverv. Der peges på at arealerne tæt op ad Sønderskovvejs østside, syd for banen kan ændres til 
blandet bolig og erhverv.
Udkast til erhvervsarealplanen kan ses på: 
https://deltag.aarhus.dk/hoering/erhvervsomraadernes-fremtid
Lidt mere detailleret information får man ved at læse materialet til byrådsmødet om sagen, specielt 
bilaget med forvaltningenssvar på indkomne høringsbidrag:
https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=464693&fileName=0096ed10-f3a8-
4c39-a655-96839906044a.pdf&committeeId=693&downloadName=Bilag+4%3a+Besvarelse+af+h
%c3%b8ringsbidrag+til+debatfolderen

Aarhus kommune arbejder med planer om at afholde et virtuelt borgermøde om den reviderede 
helhedsplan for Nye. Fællesrådet er blevet opfordret til at deltage. Vi vil forsøge om vi hurtigt kan 
opnå eventuelle supplerende synspunkter i sagen fra borgere i Nye. Der henvises til høringssvarene 
til forhøringen om helhedsplanen. Oplægget kan ses på:
https://www.aarhus.dk/media/39313/debatfolder_nye_etape2.pdf
Indkomne synspunkter, heraf flere fra Elevborgere kan ses på:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-helhedsplan-20-nye-og-planlaegning-af-etape-2-
ringen

2. Efter de gældende forsamlingsregler kan der ikke afholdes repræsentantskabsmøde som planlagt 
den 27. maj 2020. Forretningsudvalget anser det for usikkert om der kan gennemføres et 
repræsentantskabsmøde inden sommerferien. Repræsentantskabsmødet udsættes derfor  til den 
onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset.
Meddelelse til medlemmerne om udsættelse udsendes mandag den 18. maj 2020. Samtidig lægges 
beretninger, regnskab og budgetforslag på hjemmesiden.

3. Der holdes virtuelt forretningsudvalgsmøde den 27. maj 2020 kl. 20.00. På mødet drøftes eventuelle 
supplerende synspunkter vedrørende helhedsplan for Nye samt eventuelle synspunkter vedrørende 
høring om erhvervsarealplan.
Det bemærkes at det virtuelle møde også kan nås fra en smartphone. I givet fald hjælper Chris gerne
med at komme på.

4. Eventuelt.
Der planlægges virtuelt møde i FU den 27.5.2020 kl. 20.

5. Kommunikation:
Udsættelse at repræsentantskabsmødet.

Hilsen Flemming
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