
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 254 den 19. januar 2022 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, Elsted 
Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Mads, Chris, John, Jørgen fra pkt. 10, Elsebeth deltog virtuelt.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 253 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser: 
Mødet med Elev Skole. Fællesrådet bliver inviteret til at deltage i et forældrearrangement om den 
nye skole i Nye engang i februar/tidlig marts.
Blomsterfrø, meddelelse er af kommunen opslået på facebookside 8520. Vi vil omtale det i ”Aktuelt
fra Fællesrådet”.
Andre meddelelser. Det fremgår af bilag til byrådsmødet den 19.1.22, at der stadig er kommunal 
opbakning til lokalplanudarbejdelse, der skal gøre det muligt at realisere Lystrup Bymidte.

4. Møderne med Lystrup Skole og Elsted Skole i januar 2022. Formål og ønsker til møderne.
Elsted skole den 24.1 kl. 18 og Lystrup Skole den 25.1.kl.17. Vi vil især bruge møderne til at agitere 
for et børn og ungearbejde i lokalområdet.

5. Eventuel byudvikling mod nordøst for Lystrup. Helt foreløbig drøftelse.
Det er oplyst, at kommunen formentlig er interesseret i at der åbnes mulighed for parcelhuse nord 
for bebyggelserne ved Asmusgårdsvej. Emnet vil formentlig blive berørt på aftenens byrådsmøde.

6. Arbejdsgruppe om vision for Borgerservice og Bibliotek m.v. I forbindelse med arbejdet med 
Lystrup Bymidte vil der måske blive åbnet mulighed for at flytte biblioteket til området. Fællesrådet
er blevet bedt om at gøre sig overvejelser over ønsker og behov i forbindelse med en sådan 
eventuel flytning. Vi forsøger at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med ideer hertil.

7. Ønske om revision af samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og Aarhus kommune. Udkast til 
spørgsmål til fællesrådene fra fællesrådenes arbejdsgruppe: 

- Hvilke punkter fungerer godt i samarbejdsaftalen? 
- Hvilke punkter fungerer ikke eller udføres ikke?
- Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådet bedre eller lettere?
- Hvilke ønsker har I til en revideret samarbejdsaftale?
- Hvordan sikrer vi en ligeværdig dialog mellem byråd og fællesråd?

Den gældende samarbejdsaftale kan ses på:
revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf (aarhus.dk) 

Emnet behandles på næste FU. Umiddelbart ønsker vi at der gives mulighed for at fællesrådene i et
eller andet omfang kan trække på teknisk hjælp fra forvaltningen. Medens samarbejdet med Teknik
og Miljø efterhånden kører rimeligt er der ingen eller slet ingen kontakt med de øvrige magistrater.

8. Ønske om en naturlegeplads el. lign i Hovmarksparken. Ideen om en naturlegeplads i 
Hovmarksparken lyder sympatisk. Fællesrådet vil gerne bidrage til, at der skabes kontakt mellem 
interesserede i projektet.

9. Repræsentantskabsmøde 2022 – foreløbig status og drøftelse. Det ser ud til, at der er ønske om 
genvalg til alle poster. Spørgsmålet om evt. nyvalg på revisor og revisor suppleantposten 
undersøges.

10. Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Vi har fået ny kontaktperson i Teknik og Miljø. Den nye person er Mette 
Durline Sahlertz. Hun har allerede givet tilbagemelding på en række forespørgsler, og der aftalt 
møde den 24.2. Infrastrukturudvalget holder møde herom den 17.2. Der er også kommet 
bevægelse i spørgsmålet om vedligeholdelse af arealet med gravhøjen mellem Elleparken og 
Ørnedalen. Et møde herom vil blive aftalt efter januar.
Byudviklingsudvalget. Holder møde den 8. februar 2022.
Kulturudvalget. Har ikke holdt mød.

https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar-2018.pdf


11. Økonomi rapport.
(Materiale udsendes af Peter).
Regnskabet for 2021 blev godkendt. Der var enighed om at der skal anvendes betydelige midler i 
forbindelse med arbejdet med den kommende helhedsplan.

12. Eventuelt.
Der foreslås følgende møder- alle dage kl. 19.00;
16.2, 16.3, 20.4.
18.5 kl. 18.00 efterfulgt af repræsentantskabsmøde kl. 19.00.
Steffen oplyste at SuperBrugsen har fået ny bestyrer pr. 1.1.2022. Den nye bestyrer er Rasmus 
Brødsgaard Christensen, der for år tilbage var souschef i forretningen.

13. Kommunikation.
Vi forsøger at bringe et opslag på facebook 8520 om biblioteksudvalg.
Så snart der foreligger referat af aftenens byrådsmøde vil resultatet blive omtalt i et Aktuelt.

Hilsen Flemming


