Referat af Infrastrukturmødet den 8 maj 2013. ( møde nr.78.)

Til stede. Steffen, Christian Mathisen, Bent, Poul Erik.
Afbud.: Chris, Søren, Jens Christian.
Referent.: Poul Erik.
1. Godkendelse af dagsorden

OK.
2. Godkendelse af det udsendte referat af 13.3.2013 ( møde nr. 77.)

OK.
Men kommentar Christian manglede en mail med den skrivelse som blev sendt til
Trafik og Veje og Natur som nu viser sig er Ejendomsforvaltningen Som skal have dette
3. Orientering fra FU.

Der blev refereret fra FU møde nr.181 om de meddelelser som stod i Referatet.
Bymidten, ved Konsulent Torben Brandi om nye muligheder for projekt liv i Lystrup
FU har indgivet høringssvar til kommuneplanoplægget.
Reitan Ejendomsudviklings Direktør i Aarhus Stephan Sørensen meddeler at de har
anmodet om udarbejdelse af ny lokalplan for Plastgrunden, ved indkørslen til Lystrup.
Forslag til Kulturpolitik i Aarhus. Offentligt Høringsoplæg forventes udsendt i maj.
Der er muligt at ansøge tilskud fra en pulje på 16 millioner mrk. Grønne Ildsjæle. Lystrup
Naturvenner og Landsbylaugene gøres opmærksom på mulighederne.
Magistraten for Børn og Unge, område Vest for Grenåvej indbyder til Dialogmøde
Og Natur og Miljø indbyder til dialogmøde den 23 april. Han og Tage deltager.
Vedr.: Kulturen er der kontakt med biblioteket med henblik på et fællesmøde.
4. Ind kommende ting fra 8520 området.

Fliser fra det nye lyskryds.: PE har talt med Trafik Og Veje og Driften Reetablere med Fliser
inden Ferien
Parkering på Asmusgårdsvej, Grundejerforeningen hat taget kontakt til Trafik og veje og de
tager ud og ser på det, Boligforeningen har parkeringspladser til alle boliger.

5. Gennemgang af Aktivitetslisten.

Ingen nye ting på listen, men Steffen kunne nu godt tænke sig nogle nye bus skilte.

6. Repræsentantskabsmødet den 15 maj 2013

form med en næstformand.
Ligeledes hvorledes kan vi synliggøre os noget mere på FU s hjemmeside
Skal der en fast spalte i Lokalaviserne om at man kan se mere på vores hjemmesider.
Referaterne fra FU ønskes også på Hjemmesiderne så folk kan se hvad der sker.
Have en side på Hjemmesiden med ( Hul i Vejen ) med direkte mail adresse til Trafik og Veje
for de vil gerne have borgerne skriver hvor der er problemer i vores område.

7.

De næste møder.
Der er aftalt med Beboerhuset at vi har møder den 12 juni, 11 september, 9 oktober,
13 november.
PE kan ikke deltage den 12 juni.

8. Eventuelt.

Der blev talt om Søren som stiller op til FU
Et årligt Borgermøde.
Trafikken A1 .
Og om Forretningsorden for FU skulle op til fornyelse.

Mødet slut kl. 21.00

PE den 9 maj 2013

