
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Trafikudvalget

Referat nr. 45 fra møde den 15/3 2007

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

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referat nr. 44 fra møde den 7/12 2006 blev godkendt.

Ad 3: Orientering fra FU-møde 14/3 2007.

CO oplyste, at der var ved at blive etableret et visionsudvalg og 
forespurgte om SS kunne have interesse i at indtræde heri, hvilket SS gav 
accept på. Visionsudvalget er en følge det afholdte udviklings- og 
strategiseminar der blev afholdt den 20/1 2007 omkring Fællesrådets 
fremtidige arbejde i området, sammensætning af udvalgene  og deres 
arbejdsområder.

Ad 4: Kontrakt med Trafik og Veje eller mangel på samme og 
kommunal ”praktisk gris” for Lystrup området.

CO beklagede, at det ikke havde været muligt at finde en kontaktperson 
hos Trafik og Veje. De øvrige tilstedeværende medlemmer var af den 
opfattelse, at det ikke var nødvendigt med en sådan direkte kontaktperson. 
Konklusion - er der et problem som ønskes behandlet skrives der til Trafik 
og Veje.



SF forespurgte herunder hvad der var sket i relation til beslutningerne på 
mødet den 26/10 2006 – jfr. referat nr. 43 
CO beklagede, at der desværre ikke var sket nogen henvendelse til Trafik 
og Veje, men lovede at udfærdige et udkast til skrivelse, som underskrives 
af formanden Hans Schiøtt, i et forsøg på at rette op på udvalgets åbenbare 
dårlige image hos Trafik og Veje.

Ad 5: Næste møde.

CO oplyste at Fællesrådet afholder offentligt møde onsdag den 18/4 2007. 
Afhængig af temaet på det offentlige møde blev næste møde indtil videre 
aftalt til den 24/4 2007. 

Ad 5: CO’s  fremtidige engagement i FU og Trafikudvalget.

CO oplyste, at han stopper i Fællesrådet og at Per Østergaard stopper i 
Trafikudvalget.
CSM blev forespurgt, om det kunne have hans interesse at overtage 
formandskabet for Trafikudvalget, hvilket CSM var positiv over for. 

Ad 5: Andet.

Intet

Elev, den 18/3 2007
Refereret af
Søren Flarup


