
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 251 den 22. september 2021 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset. 
Fraværende: Elsebeth og Mads.

1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 250 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser: 
Forløbet af Vækst- og Vidensdagen den 16. september sammen med ErhvervLystrup, Lystrup Skole
og Elsted Skole. Arrangementet specielt om formiddagen var en succes. Det havde været godt med 
flere tilmeldte til eftermiddagens - og aftenens program.
Forløbet af markeringen af årets lokalitet (Nye renseværk). Et godt arrangement, men desværre med
få deltagere.
Der er indbudt til Fællesrådsseminar den 14. oktober 2021 kl. 17 til ca. 21.30 i Rådhushallen. Ønske
om tilmelding snarest muligt til Flemming.
Aarhus kommune arbejder med en restaurationsplan. Det ser ikke ud til at den vil give 
indskrænkede muligheder i vores område.

4. Besøg af borgmester Jacob Bundsgaard den 27.9 kl. 15.30 til 17.00.
Besøget finder sted i Underhuset, Beboerhuset. Følgende deltager: Jørgen, Steffen, Hans, Arne P, 
Lehn, Johannes, Jens Chr. P, Lasse og Flemming. Emner der bør tages op overfor borgmesteren: 
Helhedsplanen for Nye, ønske om kommunal involvering i Lystrup Bymidte projektet, trafikale 
problemer, aktiviteter og væresteder for børn og unge, og et muligt forsøg med et 
magistratssamarbejde i vores område.

5. Borgerinddragelsesprocessen for Lystrup Bymidte. Se vedhæftede.
Første workshop afholdt den 22.9 næste workshop den 5.10. Møderne skal først og fremmest 
inspirere planlæggere og udviklere med de ønsker og tanker, der rører sig lokalt

6. Revision af helhedsplanen for Nye. 
https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-
lokalplaner/2021/september/helhedsplan-20-for-nye/
Forslaget til helhedsplan har været behandlet i infrastrukturudvalget og i byudviklingsudvalget. Der 
er bl.a. peget på at planen ødelægger muligheden for at kunne bevæge sig på kryds og tværs 
gennem bydelene i Aarhus Nord, at der ikke er sikret en nem adgang mellem Elev og Elsted, at 
byringen vil blive totalt overbelastet efter kommunens egne vurderinger, at den overordnede 
infrastruktur ikke er på plads samt at det er uhensigtsmæssigt at man ikke færdiggør en etape af 
byen inden man tager hul på næste etape. Der er indbudt til borgermøde i Blixen den 12 oktober kl. 
17.00.

7. Borgermøde om vision Mølledalen. Afholdes den 30. september kl. 19 i Mollerup Golf Club, vi vil i
særlig grad pege på muligheden for at åbne landskabet øst for Engsøen mere op.

8. Planlægning af et valgmøde op til kommunalvalget i november. Afholdes den 4. november om 
aftenen i Beboerhuset. Kulturudvalget og Johannes planlægger mødet.

9. Bofællesskabet i Elev. Svar fra MSB – Borgercenter Nord er tidligere udsendt. Fællesrådet tager 
mod tilbuddet om et besøg i bofællesskabet på et belejligt tidspunkt, hvor også Elev Borgerforening
kan deltage.

10. Samarbejde med skoler. Møde den 4.10.kl.10.30 på Elsted Skole. I første omgang er der tale om et 
møde, der skal søge at afdække mulighederne for samarbejde.

11. Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Har især behandlet helhedsplan for Nye se pkt. 6. Udvalget har gennemgået 
tilbagemeldinger og status på vore ønsker til Teknik og Miljø
Byudviklingsudvalget. Se pkt. 6.
Kulturudvalget. Se pkt. 3. Der er stadig en god aktivitet på hjemmesiden, men vi ser gerne endnu 
mere.

12. Økonomi rapport.
Tillægsdagsorden om forretningsorden og vedtægt f.s.v.a. budget og regnskab.
(Materiale udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger til økonomirapporten.
Forretningsordenen ændres til: ”Årsregnskabet godkendes af forretningsudvalget og underskrives af
formand, kasserer og revisorer.”

https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/2021/september/helhedsplan-20-for-nye/
https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/2021/september/helhedsplan-20-for-nye/


Den nugældende praksis mht. buget godkendelse er i overensstemmelse med vedtægten, men for at 
gøre det tydeligere foreslås vedtægtens §6 pkt. 6 tilføjet: ”og eventuelt forslag til revideret budget 
for det indeværende år” Ændringen forsøges godkendt på det næste repræsentantskabsmøde.

13. Eventuelt.
Der planlægges følgende møder- alle dage kl. 19.00;
20.10, 17.11,
15.12 hvis der er behov
Den 12.1.2022 kl. 17.30 efterfulgt af nytårskur kl. 18.30.

14. Kommunikation
Ikke aktuelt behov.

Afbud: 

Hilsen Flemming


