
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 255 den 16. februar 2022 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, Elsted 
Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Mads, John, Chris og Jørgen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 254 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser: 
Opdatering vedr. Lystrup Bymidte m.v. Intet væsentligt nyt.
Orientering om byrådets godkendelse af temaplan arealer til alle boligtyper. Den vedtagne plan rummer 
ikke nye arealer til boliger i vores område.
Byrådets vedtagelse mht. helhedsplan for Lystrupområdet. Helhedsplanen skal afvente udarbejdelse af 
lokalplan for Lystrup Bymidte.
Møderne med skolebestyrelserne på Lystrup skole og Elsted skole. Stor villighed til at deætage i 
debatten om børn og unges vilkår i vore område.
Andre meddelelser

4. 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) 

(Forslag til svar vedhæftet)
Svar udkastet blev godkendt.

5. Det kommende arbejde med en helhedsplan for Lystrupområdet. Hvordan sikrer vi en lokal debat.
Specielt spørgsmålet om sikring af en lokaldebat, der involverer alle aldersgrupper blev drøftet. Vi bør 
være opmærksom på direkte at involvere vores medlemmer og andre foreninger i den kommende 
debat. Johannes og Flemming undersøger om der lokalt f.eks. på Officelab findes personer, der evt. kan 
rådgive os om kommunikation og kommunikationskanaler.

6. Repræsentantskabsmøde 2022 – foreløbig status og drøftelse. Der er ønske om genvalg på alle pladser. 
7. Rapport fra udvalgene:

Infrastrukturudvalget. Der holdes møde mellem udvalget og kontaktpersonen i Teknik og Miljø den 24.2.
Udvalget er blevet orienteret om, at forvaltningen i løbet af marts vil gennemføre en oprydning m.v. i 
skovarealet ved Asmusgård og Indelukket. Der vil blive holdt et møde mellem forvaltningen, Ørnebakken
og Elleparken om stier og det grønne område.
Byudviklingsudvalget. Forslag om årlige møder med udvalgte byrådspolitikere. Der er opbakning til at 
byudvklingsudvalget arbejder videre med planerne for løbende kontakt med byrådsmedlemmer.
Kulturudvalget. Årets Borger og nedsættelse af visions udvalg for borgerservice og bibliotek. Der er 
etableret et udvalg, men det er pt. ikke lykkedes at finde det første mødetidspunkt.

8. Økonomi rapport.
(Materiale udsendes af Peter).
Giver ikke anledning til bemærkninger. Kommunen er blevet ansøgt om det årlige tilskud.

9. Eventuelt.
Der foreslås følgende møder- alle dage kl. 19.00: 16.3, 20.4 og 18.5 kl. 18.00 efterfulgt af 
repræsentantskabsmøde kl. 19.00.
Johannes og Elsebeth melder afbud til mødet den 16.3.

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


10. Kommunikation.
Afventer.

Hilsen Flemming


