
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 247 den 21. april 2021 kl. 19.00. (virtuelt møde).

Fraværende: Chris, Mads, Karsten og John.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 246 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Mødet den 13. april 2021 med medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Det planlagte fællesrådsseminarium den 25. maj 2021 er aflyst. Seminaret vil blive forsøgt 
gennemført den 14. oktober 2021. Der arbejdes på en videopræsentation af den nye stadsarkitekt 
Anne Mette Boye og af planerne for kommuneplan 2021 ved kommuneplanchef Lars Høeberg.

Alt tydede på, at et lokalt ønske om en skaterpark i lokalområdet ville blive løst med et anlæg ved 
Elsted Skole. Nu viser det sig, at der ikke er midler til at færdiggøre anlægget. Der vil blive forsøgt at 
samle en gruppe lokale interesserede for at se, om det eventuelt kan bringe projektet videre.

Repræsentanter fra fællesrådet har holdt møde med repræsentanter for den socialdemokratiske 
byrådsgruppe. Der synes at være stor opbakning til vores ønske om at gøre 
lokalsamfundsbeskrivelserne til et vigtigt dokument i dialogen mellem lokalområdet og kommune og 
byråd.

Der forventes at en afklaring er på vej om skoleprojektet i Nye, således, at der i løbet af maj vil blive 
taget stilling til, hvordan skolen nærmere skal udformes. Et udkast til helhedsplan version 2 for Nye 
er annonceret til at komme meget snart. Kommunen har startet forundersøgelser til arbejdet med de
lokalplaner, der skal være plangrundlaget for etape 2. Fællesrådet har tilbudt arrangørerne af ”Åben 
By” i Elev og Nye i dagene 17 – 19 september 2021, at arrangere et borgermøde om udviklingen af 
Nye. 

4. Henvendelse fra Grundejerforeningen Elleparken 8520 Lystrup (og Ørneparkens grundejerforening) 
om vedligeholdelse og planer for grønne områder m.v. (Henvendelsen vedhæftet).
Fællesrådet vil overfor kommunen støtte grundejerforeningernes ønske om kommunal overtagelse af
det grønne areal ved Elstedvej, som der er ganske gode argumenter for.
Med hensyn til ønsket fra foreningerne om at arealet ud mod Ørnstrupvej åbnes for offentligheden 
bemærker forretningsudvalget, at der er sympati for ideen, men at spørgsmålet hører hjemme i den 
kommende debat om lokalsamfundsbeskrivelsen. I den debat kan alle deltage, herunder 
grundejerforeningerne og arealets nuværende ejer, menighedsrådet ved Elsted Kirke.

5. Repræsentantskabsmødet den 26. maj 2021.
(Udkast til indbydelse vedhæftet).
Indbydelsen udsendes.

6. Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Udvalget har ikke holdt møde siden sidst. Det bemærkes, at materialet fra 
kommunen, der indkalder forslag til lokalplaner fortsat indeholder en forudsætning om en ringvej 
med en hastighedsgrænse på 40 km/t, som den centrale gennemkørselsvej gennem Nye området.
Udvalget er utilfreds med, at man meget tit oplever, at kommunen ikke lever op til og ikke følger op 
på de aftaler, der indgås ved de direkte møder mellem forvaltningen og fællesrådet. Kritikken vil blive
taget op overfor forvaltningens ledelse.

Byudviklingsudvalget.
Beskæftiger sig specielt med lokalsamfundsbeskrivelsen og med hvordan processen, der skal føre 
frem til en lokalsamfundsbeskrivelse skal tilrettelægges. 



Kulturudvalget.
Har holdt et møde, hvor man har drøftet muligheden for en forbedret lokal kommunikation. 
Processen om udpegning af årets lokalitet er sat i gang.

7. Økonomi rapport.
Revideret budget for 2021 og forslag til budget for 2022  
(Materiale udsendes af Peter).
Godkendt med en mindre justering.

8. Eventuelt.
Der holdes forretningsudvalgsmøde kl. 18.00 og repræsentantskabsmøde kl. 19.00 den 26. maj 2021.

9. Kommunikation
Repræsentantskabsmødet

Hilsen Flemming


