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Afbud: Jakob, Chris 
Tilbud: PEP; BJ, Jens Christian, John Mik, Søren Flarup, Uffe Dal, Steffen
Uden afbud: CM
Ref. BJ

DAGSORDEN:
1) Godk. af dagso. skete
2) Godk. af referat skete IKKE , men sker på førstkommende møde, da ref. først blev 

runddelt på mødet
3) Orientering fra seneste FU-møde skete.
4) Projekter i 8520: INTET, men

firmaet der ejer plastik-ruinen er konkurs
5) Aktivitetsoversigt: 15.12. møde med Hjortshøj om tog til bus. 

Vi mener at en løsning kan være, at Oddergrisen kører frem til Vestre Strand Alle – 
passagerer flytter til bus der transportere til Arresøvej, Det vil medvirke meget små 
gener for de trofaste togpassagerer.

6) 20.01.09 møde hos Vej og Trafik – vi stiller med HS plus to mere.
7) Ny busstruktur: D R Svært at være konkret, når der ikke kan fås overblik over 

hvorledes vore busruter – som de ser ud i dag – skal se ud iht. A-linjeføringen. PEP 
svarer. Her kan afholdes et offentligt møde i samarbejde med Beboerhuset

8) Blomsterløg – halvdelen sat i jorden – bl. a. i Solbærhaven. Tak til Chris og John. 
9) 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. Sættes på aktivitetsplanen, da det erkendes, at op til høst er 
oversigtforholdene ikke gode, men færdselsreglerne er gode, så køres der efter dem 
skulle der ikke ske uheld.

9.1)  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. Udsat til 07.01.10

9.2)   Nye sager
Flere problematiske kryds blev nævnt af Jakob. Tages op på førstkommende
 møde hvor det afgøres om sagen tages på aktivitetslisten. Udsat til 07.01.10
pga Jakobs afbud

9.3) Udskiftning af asfalt på sønderskovvej til lyddæmpende asfalt tages på 
aktivitetsplanen
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9.4) Uffe Holm: TRAFIK og VEJE mener vi er i tvivl om rundkørslen ved Indelukket. 
Udvalget mente vi var særdeles klare i spyttet. Holm undersøgte inden referatet 
nåede ud, og der er enighed om, at Infrastrukturudvalg og Trafik/Veje er enige. 
Det skal være en rundkørsel eller trafiklys. Trafiktællingen fra 2008 skal 
sammenlignes med nye tal når motorvejen er total ibrugtaget

9.5) Bymidten – nærbanen  pkt. på førstkommende møde om det skal optages på 
aktivitetslisten

9.6)   Trafikmæssigt overordnet overblik omkring den kollektive trafik. Mødet 
07.01.10

10)  OPSAMLINGSPUNKT
Forretningsorden for udvalget: PEP leverer oplæg bl. a. med at sager ikke må blandes 
sammen, at der markeres for at få ordet, orientering fra Forretningsudvalget.  Gennemgås 
på næste møde. Beslutning om vedtagelse/forkastelse sker også på mødet.
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 løses.
Dog må det anerkendes at kommunen lytter.
Næste møde og julefrokost
Julefrokosten indgår som en del af næste møde, der afvikles torsdag 07.01.10 med 
mødestart kl. 18.30. BJ og John står for frokosten.

SÅDAN OPFATTET OG REFERERET AF BENT J. Og mailet til udvalget 07.12.09

TAK OM FORMANDEN VIL MAILE

OPDATERET AKTIVITETSPLAN

OG

FORSLAGENE TIL FORRETNINGSORDEN

TIL SAMTLIGE MEDLEMMER FØR MØDET 07.01.10


