
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 259 den 21. september 2022 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, 
Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Jørgen, Mads og Chris

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 258 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser: 
Møde med forvaltningen om helhedsplan nr. 2 om Nye og om skolen i Nye. På trods af mere end 100 
høringssvar er udkastet til helhedsplan for Nye kun blevet ændret for at sikre overholdelse af støjregler
ved den nye skole. Der er ikke tænkt på initiativer, der kan understøtte borger og foreningslivet i 
Elev/Nye før den nye skole er bygget, tidligst i 2026. Der er ingen tidsplan for arbejdet med en 
helhedsplan for Lystrupområdet.
Fællesrådets seminar den 22. august kl. 17.00 i Rådhushallen. Det fremgik især, at byrådet er optaget af
en diskussion om fællesrådenes fremtidige rolle og organisering.
Byfest i Elev den 16.,17. og 18.9. Deltagelse om fredagen havde givet en del kontakter om trafik og 
skole spørgsmålet i Nye. Deltagelsen lørdag havde ikke samme succes.
Vækst og Vidensdag den 15.9. I samarbejde med ErhvervLystrup og Elsted og Lystrup skoler har 
Fællesrådet været med til at arrangere dagen, hvor ca. 150 8 klasseelever havde været på en række 
virksomhedsbesøg i vores lokalområde.
Årets borger. Vi afventer stadig en tidsplan for et arrangement.
Trampestien langs Ellebækken. Den områdeansvarlige vil forsøge at færdiggøre stien i løbet af den 
kommende vinter.
Magistratens og byrådets behandling af temaplaner om:
-  Et grønnere Aarhus med mere blåt, Kommuneplantillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 

-  Landskabet i Aarhus, Kommuneplantillæg nr. 106 til Kommuneplan 2017

-  Naturen i Aarhus, Kommuneplantillæg nr. 107 til Kommuneplan 2017, (materiale er udsendt via mail 

tidligere). De mange meget lokale synspunkter, der har været rejst i forbindelse med høringen har ikke 

givet anledning til ændring i planerne, der er meget overordnede og principielle.

Byudviklingsudvalgets møde med kommunalpolitikere den 6.10. 
Formandskredsen har haft et orienterende møde med en repræsentant for supermarkedskæden Lidl.
Tilslutning til, at vi gerne deltager i en fælleshenvendelse med Hjortshøj til ministeren, hvis 
henvendelsen peger på behovet for foranstaltninger, der kan dæmpe trafikstøjen.

4 Godkendelse af nyt medlem af Byudviklingsudvalget og evt. Infrastrukturudvalget. 
Det indstilles at Tommy Green indtræder i byudviklingsudvalget. Godkendt.

5 Åben drøftelse om evt. samspil mellem Fællesrådet og Lystrupliv. Det undersøges om der evt. er 
interesse for et mindre og praktisk samarbejde.

6. Økonomi rapport.
(Materiale er udsendes af Peter).
Ingen bemærkninger.

7. Eventuelt.
Næste møder: Den 19. oktober 2022 kl. 19.00, den 16. november, evt. den 14. december og nytårskur 
den 18. januar 2023.
Fu drøftede muligheden for at gennemføre et lokalt valgmøde i forbindelse med det – formentlig, snart
kommende folketingsvalg.

8. Kommunikation.
Ideer: Vækst og Vidensdagen og Byudviklingsudvalgets møde med kommunale politikere. 

Hilsen Flemming


