
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Trafikudvalget

Referat nr. 44 fra møde den 7/12 2006

Fremmødt: Chris Olsen (CO), Jens Chr. Damsgård (JCD), Søren Flarup 
(SF), Steffen Sønderskov (SS), Christian Matthiesen (CSM),
Fraværende: Per Østergaard, Bent Jensen med afbud og John Mikkelsen 
uden afbud

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referat nr. 43 fra møde den 26/10 2006 blev godkendt. Med den 
korrektion til Ad3, at der ved den øverste tunnel findes 5 gadelys.

Ad 3: Orientering fra FU-møde 5/12 2006.

CO oplyste, at der vil blive afholdt seminar den 20/1 2007 omkring 
Fællesrådets fremtidige arbejde i området, sammensætning af udvalgene 
og deres arbejdsområder.

CO forespurgte om nogen havde kendskab til om der fandtes en lokal 
vejmand – fra hvem man eventuelt kunne få oplyst om hvad der blev 
arbejdet på i krydset Lystrup Centervej/Bystævnet/Lystrupvej – ingen 
havde kendskab til en vejmand endsige hvad der blev arbejdet på i krydset. 
CO blev opfordret til at rette henvendelse til Trafik og Veje for at få 
oplysninger om arbejdet.

FU havde forespurgt CO om trafikudvalgets stillingtagen/arbejde med 
parkering omkring Egå Engsø. Udvalgets opfattelse er, at der skal forsøges 
etableret parkering på den nedlagte del af Lystrupvej. Herudover er det 



udvalgets opfattelse, at det nærmere skal undersøges om der kan etableres 
parkering ved viadukten under banen.

Ad 4: Gennemgang af aktivitetliste.

Som nyt punkt blev tilføjet parkeringsforhold ved Egå Engsø.

Der blev drøftet en del omkring de enkelte punkter – ingen punkter kunne 
p.t. anses for afsluttet – konklusionen på drøftelserne blev, at CO prøver at 
få aftalt et møde med Trafik og Veje med temaet Sønderskovvej og et 
møde med trafikselskabet omkring linie 9 

Elev, den 8/12 2006
Refereret af
Søren Flarup

PS. Det er med dyb undren at man gennem ugeavisen erfarer, at der nu vil 
blive lysregulering i krydset Lystrup Centervej/Bystævnet/Lystrupvej.
Er dette udtryk for manglende kommunikation mellem Fællesrådet og dets 
medlemmer eller manglende synliggørelse fra Fællesrådet af dets eksistens 
de sidste 2 -3 år, når man ikke har kendskab til noget sådant??? 
Men under alle omstændigheder godt gået af skolebestyrelsen.
 


