Ref. af infrastrukturmøde 04.11.09 kl. 19.30 (Møde 59).
Afbud: Søren Flarup, Uffe Holm, Steffen
Tilbud: PEP; BJ, Jakob, Chris, Jens Christian, John Mik.
Ref. BJ
Chr. Matthiesen deltog ikke pga. misforståelser mellem PEP og CM.
DAGSORDEN:
1) Godk. af dagso. skete
2) PEP gav orientering om tiden fra senest afholdte møde til dette møde. Gav udtryk
for, at der var sket misforståelse med HM, Chris klarer op.
3) Redegørelse af PEP om det kommende arb. i udvalget. SKETE
4) Godk. af referat skete
5) Ny bustruktur: Folder udleveret, læses hjemme, og på som pkt på førstkommende
møde.
6) Blomsterløg – halvdelen sat i jorden, men det bør overvejes om der skal søges næste
år, da ”arbejdsmænd ikke lige hænger på træerne. Problemet i år kan nok tilskrives,
at vi hav de søgt løgene til sætning i vor nye rundkørsel. Det blev ”forbudt” af vor
skovfoged da Lene Lie ikke var tilfreds med overdragelsen af jordområderne ved
rundkørslen fra trafikministeriet. Lene forslog Hovmarken, men vi valgte bl. a.
Solbærhaven. Der leveres vel også for mange løj, vi kan højst bruge halævt så mange
løg.
7) Henvendelse fra formand i Terp om krydset Høvej/Elsted vej, som anses for farlig
pga manglende oversigtforhold med en del uheld til følge.PEP svarer på
henvendelsen, der kan få tovholder på førstkommende møde.
8) Henvendelse fra Hjortshøj om bedst mulig forberedelse for buskørsel, når bro over
grenåvej påbegyndes, og får en noget ændret togforbindelse, som ikke kendes pt.
8.1)
overskæringen ved Sønderskovvej/Møgelgårdsvej beskytter ikke gående
blinde/døve, da der intet er til at stoppe disse medborgere fra at gå ud foran toget.
JM laver oplæg til PEP til brev til bane DK.
8.2 Nye sager
Flere problematiske kryds blev nævnt af Jakob. Tages op på førstkommende møde hvor
det afgøres om sagen tages på aktivitetslisten.
8,3 Trafiktællingen fra 2008 skal sammenlignes med tal når motorvejen er total
igangtaget
8,4 Bymidten – nærbanen pkt. på førstkommende møde om det skal optages på
aktivitetslisten
8,5 Trafikmæssigt overordnet overblik omkring den kollektive trafik.

9) Fast mødedato foreslås til 1. onsdag i måneden, men krøver at alle har mulighed for
at delta, på førstkommende møde, hvor der forhåbentligt ikke er så mange afbud.
10)OPSAMLINGSPUNKT
Gennemgang af tidl. arbejde i udvalget SKETE.
Afsluttede arbejder udgår af aktivitetsplanen, der blev gennemgået. Der kan sættes
enkeltpersoner på en aktivitet, såfremt personen brænder for denne aktivitet.
Proceduren: Enkeltpersoner kan ikke indgå bindende aftaler, men kan fremlægge dem for
udvalget, der godkender og indstiller til forretningsudvalget at dette udvalg godkender
sagen.
Forretningsorden for udvalget: PEP leverer oplæ bl. a. med at sager ikke må blandes
sammen, at der markeres for at få ordet, orientering fra Forretningsudvalget.
Samspillet med kommunen fungerer rimeligt, men det medfører sjældent flere løsninger
for byen, end der allerede er afsat via den årlige trafik-renoveringsplan, oftest blot en
enkelt opgave.
Dog må det anerkendes at kommunen lytter.
Jakob ordstyrer på næste mod som prøve.
Flere ønskede mødestedet tilbage i Lystrup kirkes lokaler.
Julefrokosten bliver en nytårs/forårsfest
SÅDAN OPFATTET OG REFERERET AF BENT J.

