Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 250 den 25. august 2021 kl. 19.00 i Sognehuset i Elev.
Fraværende: Elsebeth, Chris, Mads og John.
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Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.
Godkendelse af referat fra møde nr. 249 (virtuelt møde) - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Spørgsmålet om tilpasning af forretningsordenen til regnskabs- og budget praksis tages op på et
senere møde.
Meddelelser:
Placering af mobilmast på boldbanearealet. Sport og Fritid har meddelt, at man overvejer
alternative placeringer.
Viden og Vækstdagen den 16. september sammen med ErhvervLystrup, Lystrup Skole og Elsted
Skole. Skolernes 8. klasser deltager i et stort erhvervsprogram om formiddagen. Erhvervsforeningen
inviterer erhvervsfolk og andre borgere til et eftermiddags- og aftenarrangement.
Oplandsudvalgets indstilling og den foreløbige byrådsbehandling. Byrådet og Magistraten har taget
indstillingen til efterretning.
Status for arbejdet med revision af helhedsplan for Nye. Byrådet har netop besluttet at sende 2.
reviderede helhedsplan for Nye i offentlig høring. Høringen vil bl.a. indebære afholdelse af
borgermøde om planen. Byudviklingsudvalget opfordres til at forberede fællesrådets høringssvar og
evt. andre initiativer i sagen.
Århus kommunes plan for kommuneplan 2021. Kommuneplan 2021 bliver som kommuneplan 2017,
med de ændringer de forskellige temaplaner indebærer. Der er p.t. ingen ekstern deadline for
revision af lokalsamfundsbeskrivelserne, men områderne er velkomne til at melde reviderede
udgaver ind.
Arbejdsgruppen for fællesråd indbyder til fællesrådsseminar den 14.10. Hvert fællesråd kan stile
med 4 deltagere.
En arbejdsgruppe i kommunen har fremlagt et notat om styrkelse af det lokale demokrati. Notatet
kan ses her: Handletanken for lokalt demokrati (aarhus.dk)
Stien fra Skårupgård Skov langs Ellebækken til Petersmindevej er nu færdig. De sidste tiltag er taget i
et samarbejde mellem kommunen og boligforeningen Ellebrinken.
Igangsætning af en borgerinddragelsesproces for Lystrup Midte. Et konsortium bl.a. med deltagelse
af Coop og Aarhus og Omegns Boligselskab har taget initiativ til omdannelse af centerområdet.
Konsortiet har anmodet Aarhus kommune om udarbejdelse af lokalplan for området. I den
forbindelse har kommunen besluttet at se initiativet i en geografisk bredere sammenhæng, syd og
nord for Lystrup Centervej. I den forbindelse vil der blive igangsat forskellige tiltag, der skal
involvere og aktivere borgerne i tankerne og ideerne til områdets fremtidige udformning.
Borgermøde i Nye den 19.september som led i Åben By i Elev og Nye. Det er vanskeligt at
gennemføre borgermødet som planlagt. Dels har kommunen på grund af personaleskift pt. ikke en
person, der kender skoleprojektet til bunds. Der er også personaleskift på planlægningsdelen og Nye
vil netop komme til debat ifm. med behandlingen af helhedsplanen. Hertil kommer at Elev
Borgerforening måske ikke vil kunne være repræsenteret på mødet. Det vil derfor blive meddelt
Lene Dahl-Hansen, der står for Åben By arrangementet og Jørn Tækker, at mødet opgives. I stedet
foreslås at udpegningen af Årets Lokalitet indgår i programmet som Fællesrådets andel. Jf.
nedenfor.
Eventuelle initiativer i forbindelse med problemerne på handicapinstitutionen i Nye.
Forretningsudvalget mente, at det var en sag, der burde aktivere fællesrådet. Det er bekymrende, at
borgere i vores område tilsyneladende – efter omtale i dagspressen, ikke får den omsorg de har
behov for. Det blev besluttet at rette henvendelse til kommunen og bede om en status og en
forsikring for, at der er og vil blive rettet op på problemerne.
Initiativ til og planlægning af et valgmøde op til kommunalvalget i november. Enighed om at sætte
en planlægning i gang. Opgaven varetages af kulturudvalget med inddragelse af Johannes.
Initiativ med henblik på at få præsenteret planerne for den første skole i Nye. Sagen drøftes med
skolelederne på et kommende møde, hvor også det fremtidige samarbejde skal behandles.
Drøftelse af det nye initiativ: https://lystrupliv.dk/ . Enighed om at Fællesrådet bakker fuldt op om
initiativet.
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Fremtiden for opslagstavlen på gavlen ved Lystrup Apotek. Beboerhuset har meddelt, at de trækker
sig ud af samarbejdet. Vi vil meddele beboerhuset, at vi overtager skiltet. Sven Aage er tovholder på
opgaven.
Evt. rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Tilbagemelding Fra Teknik og Miljø. På repræsentantskabsmødet blev der
efterlyst en reaktion fra Teknik og Miljø på de mange lokale forslag og ønsker. Reaktionen er
kommet i løbet af sommeren. Det fremgår at sagerne fortsat er aktuelle, og at forvaltningen stadig
har dem i tankerne og til dels under behandling.
Byudviklingsudvalget. Ingen bemærkninger.
Kulturudvalget. Plan for officiel udpegelse af årets lokalitet er næsten på plads. Der sigtes mod at
gennemføre en event den 17. september med reception og motivering af udpegelsen. Det foreslås,
at begivenheden indgår i Åben By arrangementet i Elev og Nye på samme tidspunkt.
Økonomi rapport.
(Materiale udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger.
Eventuelt.
Vi meddeler Lisbjerg-Skejby.Terp-Kasted Fællesråd, at vi gerne er medarrangør af et borgermøde
den 30. september om at sikre en stiforbindelse fra Egå Engsø til Kasted Mose og om Golfklubbens
ønske om yderligere areal.
Der foreslås følgende møder- alle dage kl. 19.00;
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
Borgerinddragelsesprocessen om Lystrup Midte..
Borgermøde om og i Nye.
Stien fra Skårupgaard Skov til Petersmindevej.

Hilsen Flemming

