
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 256 den 16. marts 2022 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, Elsted 
Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Karsten, Elsebeth, Mads, Sven Aage, Johannes, John.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 255 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser: 
Opdatering vedr. Lystrup Bymidte m.v. Aarhus og Omegn har søgt Boligstyrelsen om 
nedrivningstilladelse i forbindelse med projektet.
Skolevejsanalyse ved Elsted Skole blev gennemført i starten af marts. Specielt den omstændighed at 
mange elever bliver kørt til skole skaber færdselsproblemer ved skolen.
Møde i fællesrådenes arbejdsgruppe den 15.3. Planlagde emner for formandsmødet den 24.3, hvor 
formændene skal give konkrete bud på, hvordan relationen til byrådet og forvaltningen kan styrkes og 
bud på hvilken hjælp fra kommunen, der kan styrke fællesrådenes indsats.
Antenne i Lystrup Øst. Fællesrådets standpunkt i sagen har hele tiden været at en eventuel beslutning 
om antennens placering skal ske på et oplyst og offentligt debatteret grundlag. En placering ved 
Asmusgaardsvej/Lystrup Busvej er nu en mulighed. Da det kan berøre formandens personlige 
interesser blev det aftalt, at formanden ikke længere tegner Fællesrådet i sagen, der henvises i stedet 
til næstformanden.
Efter henvendelse fra et andet fællesråd om udenforståendes brug af fællesrådets mailadresser til 
markedsføring og anden kommunikation drøftede forretningsudvalget om vi havde et tilsvarende 
problem. Selvom vi er udsat for det samme mener vi ikke, at problemet pt. har et stort omfang.
Fællesrådet takker ja til at deltage i JP/Aarhus debat og klumme serie om lokale forhold. 

4. Det kommende arbejde med en helhedsplan for Lystrupområdet. Hvordan sikrer vi en lokal debat. og
bistand til aktivitet på de sociale medier.
Peter Trier forsøger at arrangere et orienteringsmøde med kyndige folk, der måske kan inspirere og 
hjælpe os i spørgsmålet.

5. Repræsentantskabsmøde 2022 – foreløbig status og drøftelse. Revisorer og revisor suppleanter m.v.
Peter afklarer revisor spørgsmålet.

6. Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Udvalget har været ”på tur” med den nye kontaktperson i Miljø og Teknik. En 
grundig gennemgang af udestående spørgsmål og ønsker. Det er resulteret i en liste på 7 højt 
prioriterede indsatser, hvoraf det ene – flere parkeringspladser ved stationen nu er gennemført.
Der er omsider etableret et samarbejde mellem Aarhus kommune og Vejdirektoratet om at analysere 
og finde løsninger på trængselssituationen i fordelerringen.
Byudviklingsudvalget deltager i møde mellem kommunen og Elleparken og Ørneparken om de grønne 
områder.
Kulturudvalget. Der er nedsat et visionsudvalg, der drøfter ønsker til en eventuel udvidelse og flytning 
af biblioteket og borgerservice til Lystrup Bymidte.

7. Økonomi rapport.
(Materiale udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger

8. Eventuelt.
Der foreslås følgende møder- kl. 19.00: 20.4 og 18.5 kl. 18.00 efterfulgt af repræsentantskabsmøde kl. 
19.00.

9. Kommunikation.
Tidspunkt for repræsentantskabsmødet
Skolevejsanalysen
Fordelerringen

Hilsen Flemming


