
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 261 den 14. december 2022 kl. 19.00
 i Underhuset, Beboerhuset, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Fraværende: Annette, Mads, Karsten.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 260 - (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser:
Rema1000 har overtaget Aldi, herunder det blå center. Rema1000 inviterer til et møde om kædens 
planer for Lystrupområdet herunder for arealet nord for byen.
Coop, Aarhus og Omegn samt en privat invester vil komme med en alternativ plan for Lystrup Midte i 
januar 2023.
Dialogmøde om udmøntning af oplandspuljen. Udmøntning vil i første omgang være orienteret mod 
skabelse af mødesteder og efter en proces benævnt deltagerbudget.
Efter det oplyste stiller rådmanden sig positiv til at forsøge at finde en løsning på ønsket om at frigøre 
forsamlingspladsen til et byrum, men ved vi ikke noget konkret.
Møde i Byudviklingsudvalget den 11. januar 2023.
Generalforsamling i Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter. Byggeriet af haludvidelsen starter til 
januar.

4. Tilbagemeldinger på fællesrådets skrivelse til en række medlemmer om muligheden for udvikling af 
festpladsen. (Skrivelsen til medlemmerne er tidligere udsendt men vedhæftes).
Vi har fået tilbagemelding fra:
Biblioteket.
Lystrup Kirke, der gerne indgår i det kommende arbejde.
Elsted Skole og SFU, vil gerne have et udkast til en støtte skrivelse fra skolen.
Den pædagogiske legeplads Sønderskov, positiv til at være med.
Folkehuset Lystrup (tidligere Sønderskovhus).
LIF arbejder på sagen.

4. Drøftelse af notat fra forvaltningen til Teknisk Udvalg om trafik og helhedsplan for Nye m.v. (Notatet 
vedhæftet).
Notatet taget til efterretning. Notatet drøftes i infrastrukturudvalget.

5. Indledende drøftelse om det kommende repræsentantskabsmøde (maj 2023). Mødet aftalt til den 23. 
maj 2023 i Cafeen.

6. Planlægning af nytårskur den 18. januar 2023.
Afholdes tilsvarende tidligere arrangementer kl. 18.00, Stefen hjælper med bestilling af madvarer.

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

7. Eventuelt.
Næste møder: Den 18. januar, kort møde kl. 17.00 inden nytårskuren.

8. Kommunikation.
Om Lystrup Midte og Forsamlingspladsen med invitation til at deltage i mødet den 10. januar kl. 19.30 i 
Cafeen.

Hilsen Flemming


