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Tilbud: PEP; BJ, Jens Christian, John Mik, Søren Flarup, Uffe Dal, Steffen, CM, Chris, Arne 

Ref. BJ 

Ændring af referat af møde 60. CM ikke inviteret, og derfor ikke udeblevet uden afbud. 

DAGSORDEN: 

Aktivitetsplan samt forslag til Forretningsorden omdelt 

1) Godk. af dagsorden. skete 

2) Godk. af referater af seneste to møder skete. 

3) Orientering fra FU-møde skete. Der afholdes møde med Lokalcenteret. 

4) Mødet i Hjortshøj om evt. problemer med togdriften, når arbejdet på Grenåvej går i gang. De 

tre fællesråd: Hjortshøj, Risskov og Lystrup retter henvendelse til DSB 

5) Indkomne sager 

Hækken ved Taleinstituttet hvor Hedeskovvej rammer Bystævnet blev lukket før den startede, 

idet forholdet er bragt i orden. 

6) Oplæg til forretningsorden – UDSAT 

7) Møderække 2010: 2. Torsdag i måneden – med start kl. 19.30 i følgende måneder: Januar, 

Marts (11.), Maj (6.), Juni (10.), September (16.), November (11.)/Julefrokost, eller hvad. 

8) Mødet med Vej og Trafik: 20.01.10: Skal vor holdning være den sædvanlige: Underdanighed, 

eller skal vi levere ”massivt pres” overfor embedsmændene. Jeg fik ikke konklusionen, om en 

sådan blev besluttet. 

Prioritet af sager fra Aktivitetsoversigten:  1.) Sikring af krydset: Indelukket/Sønderskovvej. 2.) .) 

Sikring af krydset: Lystrup Centervej/Sønderskovvej. 3.)Belysning af stien fra ”Smørhullet” til 

Elev. 4.)Renovering af cykel/ganstil på Lystrupvej. 

9) Aktivitetsoversigt: AFSLUTTEDE SAGER: Lys, Cykelsti, Sønderskovvej 

(CM: Har du stadig aktivitetsoversigten på PC, vil du så korrigere den med vedtagelserne fra 

dette møde, og rundsende den)!!!???. 

NY SAG: 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 vedtaget. PEP/HS fremsender. Letbane – 1. etape – Formanden opdateret via 

kommunen. Vand på Todbjergvejen.  

Parkudviklingsplan: Skovfoged Lene Lie er villig til samarbejde 
 

PEP spørger Sønderskovhus, Arne er I tilfredse med løsningen, som ikke gav 

fodgængerovergang, men mere sikker vej til f. eks. Superbrugsen. 

Ørnstrupvej, Elev mangler afslutning ved skolen. 

Høringssvar om Kollektiv trafikplaner. PEP har svaret. Svaret rundsendes til udvalget. 

På forslag fra Uffe opdeles aktivittetsplanen i  sager der enten hører til: Drift, eller til 

anlægsudgifter. 

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 

 

SÅDAN OPFATTET OG REFERERET AF BENT J. Og mailet til udvalget 25.01.10 


