Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 58 fra møde den 12. marts 2009.
Fremmødt: Christian Matthiesen (CSM), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Søren Flarup (SF), Chris
Olsen (CO), John Mikkelsen (JM), Poul Erik Pedersen (PEP), Uffe Dahl (UD) og Steffen
Sønderskov (SS)
Fraværende: Bent Jensen med afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat
Referat nr. 57 fra møde den 14. januar 2009 blev godkendt.

Ad 3: Valg af formand.
Poul Erik Pedersen blev valgt som ny formand efter Chr. S. Matthiesen ønske om at fratræde – hans
fratræden kunne kun beklages - men accepteres.

Ad 4: Orientering fra FU-møder mm.
Seminar for Fællesråd – samarbejdsrelationer mellem Fællesrådene og Kommunen.
Velkomstbog ny udgave – tidligere udgave 2000 og 2004.
Ny annonce i lokalavisen.
Lystrup portal gået i stå p.g.a. samarbejdspartner.

Ad 5: Pilotprojekt, parkudviklingsplan.
Æbleplantagen er lagt død.
Bevægelsesslangen i skoven - bevilliget 300 tkr. heraf anvendt 160 tkr. til picnichytte m.v. - jfr. i
øvrigt referat fra afsluttende møde med Natur og Miljø (mail af 10/3 2009 fra Hans Schiøtt)

Ad 6:Parkering v/Danske Bank.
Ifølge JM skulle problemet være løst – har haft samtale med bankbestyren.

Ad 7: Belysning af sti ”Smørhullet.
Efter henvendelse blev det oplyst, at man ikke belyser i åben land.
Det blev vedtaget, at rette ny henvendelse med anmodning om belysning af hele stien til Elev.

Ad 8: Ørnstrupvej v/Elev
For at få afsluttet hele hastighedsdæmpningen gennem Elev, mangler Trafik og Veje stadig at få
etableret et helleanlæg ved skolen og et bump på Ørnstrupvej – intet nyt

Ad 9: Kommuneplan 2009 (henv. Landsbyfor. Terp.)
Jfr. beslutning på mødet den 14/1 2009 og skrivelse til Århus Kommune af 23/1 2009 – kopi sendes
til Landsbyfor. Terp.

Ad 10: Anlægsprogram 2009, møde Århus Kommune 24/3 2009.
Det blev vedtaget med udgangspunkt i Vejplan, at sidste års prioritering gentages i år og at notatet
(dateret 13/3 2009) medtages på mødet den 24/3 2009.

Ad 11: Renovering af cykel- og gangsti langs Lystrupvej.
Efter henvendelse fra en borger, er udvalget enig i at cykel- og gangstien trænger til
forbedring/vedligeholdelse. Formanden udarbejder skrivelse til Trafik og Veje.

Ad 12: Evt. bomme på den østlige side af overskæringen v/Sønderskovvej.
Udvalget var enig i, at der mangler bom eller noget andet. Formanden udarbejder skrivelse til Bane
Danmark.

Ad. 12: Eventuelt.
Intet.
Næste møde blev aftalt til den 14/5 2009

Elev, den 16/3 2009
Refereret af
Søren Flarup

