referat af infrastrukturudvalgets møde torsdag 6. maj 2010
1.
2.
3.

6.

godk af dagsorden . Skete
godk af ref. Fra møde 11. marts 2010 . Skete
orientering fra fu og styregruppe
a) styregruppen for liv i lystrup
styregruppen har møde ugen efter kristi himmelfartsdag
på mødet tages punktet legeredskaber op
der vil ske en form for indvielse i slutningen af august. Af nyt pavilion (som dog vil stå klar
i før sommerferien og legeredskaber.dette
i samarbejde med fdf.
Leg og virke har penge, kan vi få del i dem?
bymidten (brugsområdet) Bygherre fra silkeborg er uaktuel. 2 nye emner er i spil.
portalen er p. t. død. Erhverv lystrup ønsker sine 50.000 kr. retur.
b) fællesrådet bakkes pt. Op af 79 medlemmer, der alle har betalt kontingent.
borgermødet og skrivelsen til kommunen (høringssvar) blev evalueret.
beslutning i dette udvalg: Der holdes altid evalueringsmøde i udvalget efter møder
som "bus-mødet" for at konklussionerne er truffet/godkendt af udvalget. Drøftelse
fandt sted. Bl. a. var annonceringen for svag. vi var for flink ovefor beslutningstagerne.
Vi skal leverer indlæg med meget mere kant.
busstoppested ved engsøen. 2 peoblemer her 1) politiet er bestemt ikke positive. Da der
skal anlægges buslomme, er økonomien også indbalndet.
letbanen bør lukke "bushullerne" "oppe i byen".
Vi kan leve med mindre hurtighed til fordel for flere stop.
aktivitesoversigten
ud af listen gik 19.06.07: lys på cykelsti, sønderskovvej
vi går videre med 11.03.10 ny sag - sti fra elev til lisbjerg, da stien er befærdet.
de 1/3 del af aktivitetsoversigtens sager omhandler sønderskovvej samles disse seks
punkter som et punkt på aktivitetsoversigten.
udvalget må have politikerne og embedsmændene hos vej og trafik i tale, så vi indkalder
ango Vinter (s) og henrik vestergaard (v) samt repræsentanter fra trafik og veje.
repmødet 18. maj - intet noteret af referenten

7.

indkomne sager - ingen.

8.
9.

næste møde er 10. juni.
eventuelt
bumpet under tunnelen (hvor cykelstien fortsætter mod hallen) som er opstået efter
fjernvarmeværket har lagt rør er uhensigtsmæsssig. BJ kontakter fjervarmeværket
pep orienterede om, at familiens privatliv altid vil have 1. prioritet. Sønnen har lastvognsfirma, og pep må ofte m. kort varsel hjælpe sønnen med kørsel. BJ er villig til at hjælpe.
bj har øje på et rækværk, som bør fjernes, da cyklister ikke længere kan benytte stien
bj kontakter skovfoged lene lie
kommuneplantillæg: tillæg som dette skal gennemgås på tværs af udvalgene. Her skulle
vi have gennemgået det tids nok.der skal altid ske indkaldelse af vort udvalg - uanset
hvor kort varslet end måtte blive.

4.

5.

sådan forstået og refereret af bent jensen
(som godt ved, at et referat skal være ude senest en uge efter mødet
for at have den store betydning - beklager, havde glemt det, så tak til pep for reminderen)

