
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 260 den 16. november 2022 kl. 19.00 i Underhuset, Beboerhuset, 
Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Sven Aage, Annette, Mads.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 259 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser:
Forløbet af mødet med byrådspolitikere den 6. oktober. Det er opfattelsen, at vi havde et godt og 
nyttigt møde. Byrådspolitikerne gav udtryk for, at de gerne deltager i et årligt møde.
Forløbet af mødet med Nordea Fonden den 12. oktober, og foreløbige reaktioner på skrivelse om 
Forsamlingspladsen. Der er indtil videre modtaget 2 positive tilbagemeldinger på vores skrivelse om 
pladsen til lokale foreninger m.v. På mødet med rådmanden, jf. nedenfor gav rådmanden udtryk for 
sympati for tanken om festpladsen. Det undersøges, om det er en holdning, der kan bruges som et 
afsæt for bl.a. kontakt til medlemmerne om muligheden for en bedre udnyttelse og indretning af 
festpladsen.
Forløbet af mødet med LystrupLIV. Vi aftalte en mere hyppig kontakt.
Forløbet af arrangement i anledning af udnævnelsen af Lauge Dehn, som årets borger. Der var en pæn 
tilslutning til arrangementet, der også har givet fællesrådet en del omtale.
Møde om kommuneplansstrategien. Jørgen og Flemming deltog i mødet. Strategi for den kommende 
kommuneplan kommer i høring i begyndelsen af de t nye år. Strategien udpeger de hovedprincipper, 
der skal gælde for den byudvikling, der skal planlægges i den kommende kommuneplan.
Møde med rådmanden den 10. november. Et meget positivt møde, rådmanden var særdeles 
velforberedt. Vi drøftede stort set de samme emner, som vi havde bragt på bane på mødet med 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Udkast til 2. reviderede helhedsplan for Nye forventes først fremlagt i november. Der er fortsat ikke 
fremsendt nogen plan.
Afslag fra Boligministeriet på nedrivning af to opgange i Elstedhøj. Både Aarhus og Omegn og Coop har 
givet udtryk for, at man fortsat er interesseret i at skabe fornyelse i centerområdet.

6. Økonomi rapport.
(Materiale er udsendes af Peter).
Tre medlemmer er i restance med kontingentet.

7. Eventuelt.
Næste møder: Formentligt den 14. december og nytårskur den 18. januar 2023.

8. Kommunikation.
Hvis kontakten med kommunen giver anledning til det, vil vi i et Aktuelt fortælle om festpladsen og 
opfordre medlemmerne til at deltage i arbejdet.

Hilsen Flemming


