
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 252 den 20. oktober 2021 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, 
Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Jørgen, Mads, Peter, John, Carsten.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 251 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser: 
Forløbet af fællesråd seminaret den 14.10.21. Meget stort antal deltagere, mange spændende 
oplæg fra embedsmænd om forskellige projekter, lidt mere luftige oplæg fra borgmester og 
rådmænd. God stemning og kampvalg til arbejdsgruppen.
Forløbet af workshop om Lystrup Midte. Konstruktiv kritik, overvejende positive tilkendegivelser, 
men stadig flere uløste problemer. Tidsplan angivet for lokalplan til 2 år ca.
Forløbet af borgermøde om Vision Mølledalen, klar positiv stemning og opfordring til at alle 
berørte markerer dette i høringssvarene til de aktuelle temaplaner.

4. Foreslås behandlet sammen med pkt. 5
Reaktioner på de tre indkomne høringssvar, der vedrører vores lokalområde på ”Temaplan: Arealer
til alle boligformer”.
Udkast til høringssvar og kommentar drøftet og præciseret. Kopi af svar på hjemmesiden.

5. Foreslås behandlet sammen med pkt. 4
Høring om temaplaner om Et grønnere Aarhus med mere blåt, Naturen i Aarhus og Landskabet i 
Aarhus.
Udkast til reaktion og høringssvar vedhæftet.
Udkast til høringssvar og kommentar drøftet og præciseret. Kopi af svar på hjemmesiden.

6. Revision af helhedsplanen for Nye, er tidligere udsendt.
https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-
lokalplaner/2021/september/helhedsplan-20-for-nye/
Udkast til høringssvar vedhæftet.
Udkast til høringssvar drøftet og præciseret. Kopi af svar på hjemmesiden.

7. Høring om skole og boldbaner, er tidligere udsendt.
https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/
kommune-og-lokalplaner/2021/oktober/debatoplaeg-skole-og-boldbaner-i-nye/
Enighed om at fællesrådet ikke har bemærkninger til forslaget.

8. Planlægning af et valgmøde op til kommunalvalget den 4. november. Forslag til temaer på 
valgmødet. Pressemeddelelse er sendt ud, plakater er hængt op. 7 kandidater deltager. På 
Kulturudvalgets møde den 27.10 planlægges det praktiske og de temaer, som valgmødet skal 
bygges op omkring. Foreløbige temaer: Lystrup Bymidte, Nye, Byudvikling, Harmonisering af veje, 
Børn og unges lokale situation, Bofællesskabet i Nye.

9. Bofællesskabet i Elev. Svar fra MSB – Borgercenter Nord er tidligere udsendt, se også mail fra 
Mads.
Afventer et møde og en diskussion, hvor Mads kan deltage.

10. Samarbejde med skoler. Mødet den 4.10.kl.10.30 på Elsted Skole og det videre forløb.
Det er aftalt, at fællesrådets deltager i et skolebestyrelsesmøde omkring årsskiftet. Formålet er 
gensidig inspiration til arbejdet med emner om børn og unge i vores område. På samme måde kan 
vi blive inviteret til møde med skolernes Elevråd.
Der arbejdes på samme kontakt med klubberne og med Elev Skole.

11. Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Holder næste opsamlingsmøde den 11.11.21. 

Byudviklingsudvalget. Har især behandlet udkast til høringssvar vedr. Nye.
Kulturudvalget. Holder møde den 27.10.21 om valgmødet.
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12. Økonomi rapport.
(Materiale udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger.

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

14. Kommunikation
Valgmødet og henvisning til høringssvar og kommentarer.

Hilsen Flemming


