
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 257 den 20. april 2022 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, 
Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Johannes, Mads, Jørgen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 256 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser: 
Opdatering vedr. Lystrup Bymidte m.v. Projektet er sat lidt på pause, medens man afventer en
afgørelse fra ministeriet på ønsket om at fjerne to opgange i Elstedhøjbebyggelsen.
Antenne i Lystrup Øst. Ingen ændringer i forhold til sidste møde.
Møde om grønne områder ved Elleparken og Ørneparken. Kommunen vil næppe ændre på 
fordelingen af vedligeholdelsesudgifterne på de grønne arealer.
Opfordring til at deltage som valgtilforordnet ved folkeafstemningen den 1. juni 2022. Man 
kan nu tilmelde sig via kommunens hjemmeside www.aarhus.dk.
Henvendelse fra MSO om at skabe større interesse for lokalcentrene, der nu har skiftet navn 
til Folkehuse.
Indlæg i Jp Aarhus fra fællesrådet blev kort drøftet. Kommentarer og korrektur er fortsat 
velkomne.

4. Indledende synspunkter, debat og brainstorm om processen med den kommende helhedsplan.

Det kommende arbejde med en helhedsplan for Lystrupområdet. Hvordan sikrer vi en lokal 
debat. Hvilket område skal planen omfatte. Hvilket formål har den lokale debat. Hvilken 
bistand skal vi have for at sikre aktivitet på de sociale medier. Hvilke temaer forventer vi skal 
indgå i den lokale debat. Hvordan skal vi praktisk, fysisk, administrativt organisere debatten. 
Hvordan får vi den lokale presse til at spille med på en god måde. Hvordan bevarer vi 
overblik og sammenhæng.
Hvordan griber vi det an, hvor skal vi begynde og hvad skal næste skridt være o.s.v.
En indledende snak om opgaven peger på en kombination af borgermøder, interesse og 
emnegrupper, anvendelse af de sociale medier m.v. Følgende særlige emner der sikkert bør 
tages hensyn blev nævnt : Ældre området, Infrastruktur herunder adgangsveje til og fra vores 
område, dagligvare- og specialvareforsyning, hvor og hvad kan/skal der bygges, børns vilkår i
området, et særligt fokus på unge, sammenhæng mellem og forskelligheder imellem de fire 
bydele (Lystrup, Elsted, Elev og Nye), Aarhus Nord perspektivet, idræts- og kulturudbud. 
Peter vil tale med sin søn om et mindre møde, der forhåbentlig kan bidrage til en yderligere 
konkretisering.

5. Repræsentantskabsmøde 2022, praktisk planlægning.
Uffe Dahl vil blive opfordret til at stille sig til rådighed som dirigent. Beretninger fra 
Kulturudvalg, Byudviklingsudvalg og Infrastrukturudvalg skal være klar om ca. 14 dage, så 
Fu beretningen kan være klar til at lægge på hjemmesiden ca. en uge inden 
repræsentantskabsmødet. Vi skal være i cafeen, vi lejer projektor, men ikke lydanlæg. 
Traktement som hidtil.

6. Rapport fra udvalgene:
Infrastrukturudvalget. Har gennemgået tilbagemeldingen fra kommunen. Arbejder på at 
færdiggøre beretning.
Byudviklingsudvalget, har ikke holdt møde siden sidst.
Kulturudvalget. Et nedsat visionsudvalg mhp. En eventuel flytning af biblioteket til Lystrup 
Midte har registreret den aktuelle arealanvendelse på biblioteket og arbejder videre med 
tanker og ideer for en udbygning. Udvalget har bl.a. ladet sig inspirere af andre lokale kultur- 
og bibliotekshuse. Næste møde i udvalget er den 3. maj.

http://www.aarhus.dk/


7. Økonomi rapport.
(Materiale er udsendt af Peter den 4.4.2022).
Ingen bemærkninger. Vi har fortsat ikke fået svar på støtteansøgningen. Rygter tyder på, at 
der måske vil ske forandringer på dette område.

8. Eventuelt.
Der afholdes møde 18.5 kl. 18.00 efterfulgt af repræsentantskabsmøde kl. 19.00.

9. Kommunikation.
Om Repræsentantskabsmødet og Fællesrådets indlæg i JP Aarhus.

Hilsen Flemming


