
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 242 den 27. 05.2020 kl. 20.00 virtueltmøde. 

Fraværende: Mads, Karsten og John

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 240 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Godkendelse af referat af ekstraordinært møde nr. 241 videomøde den 13.5.2020 (er tidligere 
udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Ingen.

4. Stillingtagen til høring om temaplan om erhvervsarealer, materiale se referat af møde 241.
Udkast til høringssvar blev godkendt.

5. Kontakt til beboerforening i Nye og virtuelt borgermøde om revision af helhedsplan for Nye.
Der arbejdes fortsat på et møde med beboere i Nye, helst inden det planlagte virtuelle borgermøde 
den 15. juni 17.00 til 18.30.
På det virtuelle møde vil vi holde et lille oplæg om vores synspunkter, specielt om stier og trafik. Vi vil 
problematisere skolens placering i forhold til højspændingsledningerne – og i det hele taget, at der er 
højspændingsledninger tæt på en fremtidig bebyggelse. Vi vil også fremhæve, at det er nødvendigt, at
tilslutningen til motorvejen ved Elstedvej bliver fremrykket og ikke venter på udbygningen af hele 
byen, alternativt må der nu etableres en forbindelsesvej fra Nye til Randersvej.

6. Åben by arrangement i Elev. Kan og skal fællesrådet bidrage.
Vi tager kontakt med Elev Idrætsforening (Mads) og præsten i Elev, der er initiativtager til Åben By for
at finde en måde, så Fællesrådet kan benytte Åben By til at gøre opmærksom på mulighederne for 
indflydelse gennem Fællesrådet.

7. Rapport fra udvalgene
Jørgen henviste til annonceringen af ”Årets Borger” og opfordrede forretningsudvalgsmedlemmerne 
til at viderebringe opslaget til relevante.
Steffen fremhævede, at de aftalte forbedringer af stier m.v. nu var under udførelse. Kommunen har 
sendt oplysning til beboerne ved krydset Elstedvej/Lille Elstedvej om, at man arbejder med etablering 
af en rundkørsel på stedet. Sagen tages op med Simon Vind på mødet den 23.juni kl. 15 – 17. Specielt 
spørgsmålet om sikkerheden for krydsende cyklister skal diskuteres.

8. Eventuelt.
I efteråret 2020 planlægges (reserveres) møder i FU møder den 19.8, 16.9, 21.10, 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
Arealhandlingsplan
Helhedsplan for Nye

Hilsen Flemming


