Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 246 den 17. marts 2021 kl. 19.00 (virtuelt møde).
Fraværende: John, Karsten, Johannes og Mads (kunne ikke få adgang)
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat fra møde nr. 245 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.
Meddelelser.
Grundejerforeningen Ellebrinken og Boligforeningen Ellebrinken er gået sammen om at søge
Aahus kommunes pulje til blomsterfrø. Ansøgning skal fremsendes gennem fællesrådet. Der er
givet tilsagn om at fællesrådet støtter ansøgningen. Det er nu blevet oplyst, at der alligevel ikke
kommer en ansøgning fra Ellebrinken.
Mødet med SFs byrådspolitikere og SFs forslag om en helhedsplanlægning af Lystrupområdet.
(Respons fra byrådsgruppen vedhæftet. Materialet var ikke vedhæftet dagsordenen med n er
udsendt senere.) og møde med Socialdemokratiet den 13. april kl. 19.00. Uffe, Lasse, Steffen,
Flemming ++
Den 17 – 18 – 19 september holdes der Åben By Festival i Elev og Nye. Vi har givet tilsagn om at
deltage evt. ved at arrangere et debatmøde med Tækker Group om udviklingen af Nye.
Afgørelse vedr. projektering af Nyes første skole forventes i løbet af foråret, forretningsudvalget
efterspurgte en kort status om helhedsplanen for Nye.
Viden og vækstdagen i samarbejde med de skolerne i Elsted og Lystrup og Lystrup
Erhvervsforening holdes den 16. september 2021.
Der er indgået en lejekontrakt med biotechvirksomheden LGC Biosearch Technologies der over de
næste par år overtager det samlede bygningskompleks og kan benytte de værende laboratorie- og
kontorfaciliteter på Sønderskovvej 5. Der pågår pt. en større istandsættelse af lokalerne (primært
indvendigt).

4.
5.

6.

7.

8.

Godkendelse af at Mads Hulgaard indtræder i Byudviklingsudvalget.
Godkendt.
Eventuel støtte til LIF´s arbejde med en udvidelse af Lystrup Idrætscenter, herunder med
etablering af en cafe på nordsiden af centeret – overfor Lystrup Center.
Enighed om at afsætte 25000 kr. af Liv i Lystrup puljen til formålet.
Drøftelse af, hvorledes vi til medlemmer og borgere kan videreformidle en række løbende officielle
og halvofficielle henvendelser og opfordringer om forskellige emner. Oplandsudvalgets drøftelse af
kommunikation i oplandet (Den grønne ring). Undersøgelse vil i første omgang blive drøftet i
kulturudvalget.
Ønske om Fællesrådets bistand til etablering af en skaterpark i Lystrup. (Korrespondance vedlagt).
Sagen er pt. afsluttet, men det forventes at forslagsstilleren vil rejse emnet senere i forbindelse
med processen om lokalsamfundsbeskrivelsen og en helhedsplan.
Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget.
Der har været afholdt et enkelt møde, hvor man gennemgik status på de forskellige projekter.
Udvalget har fået oplyst, at Aarhus kommune vil etablere den planlagte rundkørsel ved Elleparken,
Lille Elstedvej og Elstedvej i løbet af 2021.
Byudviklingsudvalget.
Mødet er stort set refereret gennem drøftelserne under meddelelser. Referat fra mødet er under

9.
10.

11.

udarbejdelse.
Kulturudvalget.
Afholder møde med udgangspunkt i undersøgelsen om kommunikationen i oplandet, jf.
meddelelser.
Økonomi rapport. (Materiale udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger.
Eventuelt.
Næste forretningsudvalgsmøde den 21. april 2021. Der holdes forretningsudvalgsmøde og
repræsentantskabsmøde den 26. maj 2021.
Kommunikation
Oplysning om LBC Biosearch Technologies,
Oplysning om etablering af rundkørsel,
Kortfattet beskrivelse af den kommende proces om udarbejdelse af en lokalsamfundsbeskrivelse.
Repræsentantskabsmøde den 19. maj 2021.

Hilsen Flemming

