Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 249 den 16. juni 2021 kl. 19.30. Mødet holdes virtuelt via teams.
Fraværende: Sven Aage, Elsebeth, Mads, Stefen, Jørgen, Chris, John og Karsten
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Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger
Godkendelse af referat fra møde nr. 248 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger
Meddelelser:
Mødet den 18. maj om Lystrup Midte og de foreløbige reaktioner. Vi havde et positivt møde med
Aarhus kommune om opstart af en lokalplanproces for området.
Den nye skole i Nye. Det forventes, at der senest udgangen af juni bliver truffet aftale om, hvilket
projekt der skal gennemføres. Tidsplanen er fortsat, at skolen kan tages delvist i brug i 2024.
Placering af mobilmast på boldbanearealet. (Referat fra møde mellem Sport og Fritid og Lif,
skrivelse til Sport og Fritid og svar fra Sport og Fritid (vedhæftet).
Forretningsudvalget stiller sig uforstående overfor, at kommunen ikke på et tidligt tidspunkt i
sagsbehandlingen er interesseret i at høre de berørte borgeres synspunkter med hensyn til
placeringen på boldbanen.
Evt. rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget, har modtaget statusrapport fra forvaltningen over de løbende sager.
Behandles i Infrastrukturudvalget.
Byudviklingsudvalget, har netop holdt møde, hvor man drøftede Lystrup Midte, eventuelle
initiativer vedr. det gamle mejeri m.v.
Kulturudvalget, har afgivet en enstemmig indstilling om valget af årets lokalitet.
Forretningsudvalget godkendte indstillingen og lader det være op til Kulturudvalget at offentliggøre
resultatet og planlægge tidspunkt for markeringen under hensyn til det praktisk mulige og ønsket
om at udpegelsen får offentlig opmærksomhed.
Evt. økonomi rapport.
Aktuelt regnskab giver ikke anledning til bemærkninger. Vi vil tage kontakt til en større
grundejerforening, for evt. nærmere at få uddybet begrundelsen for foreningens ønske om at
udtræde af Fællesrådet.
På repræsentantskabsmødet blev der rejst spørgsmål til vores praksis med hensyn til godkendelse
af budget. En gennemgang af mange års repræsentantskabsdagsordener og referater afslører en
noget skiftende praksis gennem årene. FU diskuterede problemstillingen og forskellige løsninger.
Sagen vil blive taget op på et senere forretningsudvalgsmøde.
Under gennemgangen er det konstateret at underskrift på regnskabet – formentlig aldrig, har
været helt i overensstemmelse med forretningsordenen. På et kommende forretningsudvalgsmøde
vil der blive foreslået en ændring af forretningsordenen således, at den bliver i overensstemmelse
med praksis, dvs. at regnskabet godkendes af forretningsudvalget og underskrives af formand og
kasserer.
Eventuelt.
Der foreslås følgende møder- alle dage kl. 19.00;
18.8 hvis der er behov
22.9, 20.10, 17.11,
15.12 hvis der er behov
Den 12.1.2022 kl. 17.30 efterfulgt af nytårskur kl. 18.30.
Kommunikation
Repræsentantskabsmødet
Nye skole

Hilsen Flemming

