Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 83 fra møde den 7. maj 2014.
Fremmødt: Poul Erik Pedersen (PEP), Søren Flarup (SF), Steffen Sønderskov (STS), Lars Konradsen
(LK), John Mikkelsen (JM), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Peter Marker (PM).
Fraværende: Uffe Dahl (UD), Bent Jensen (BJ) med afbud, Søren Sørensen (SS) uden afbud.

Ad 1: Referent
SF påtog sig hvervet som referent.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3: Godkendelse af referat.
Referat nr. 82 fra møde den 12. marts 2014 blev godkendt.

Ad 4: Repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014
PEP udarbejder beretningen om udvalgets arbejde i det forgangne år.
STS oplyste, at han opstiller til FU og formand for Infrastrukturudvalget.

Ad 5: Høringssvaret fra Infrastrukturudvalget til Aarhus Kommune.
Det af PM udarbejdede notat om busbetjeningen blev, som det fremgår af referat nr. 82 indsendt til
Trafik og Veje til tiden af PEP, hvilket efterfølgende gav en polemik om, hvem der retligt burde
have underskrevet det.
Der er til d.d. ikke modtaget noget respons herpå eller invitation til møde, kun accept af
modtagelsen

Ad 6: Chr. S. Matthiesens udtrædelse af udvalget
Ifølge mailen fra Christian skyldes hans udtræden polemikken i forbindelse med høringssvaret til
Trafik og Veje, og måden Infrastrukturudvalgets arbejde forvaltes på.

Ad 7: Skolevejssikring ved Peter
PM har udarbejdet forslag til omprioritering af skolevejssikring (jfr. notat af 7/5 2014 til Trafik og
Veje). Udvalget var enig i den nye prioritering, men foreslog at de respektive skolebestyrelser i
første omgang retter henvendelse til Trafik og Veje med den nye prioritering.
PM retter oversigten til anlægsprogram 2014-2017 – Sikkerhed og Miljø

Ad 8: Skal udvalget på Facebook når vi har en hjemmeside, skal op i FU
Der var enighed om, at FU skal tage den endelige beslutning herom.
Udvalget var generelt af den opfattelse, at det vil blive nemmere at få noget input til udvalget, og
herunder folks holdninger/meninger til givne infrastrukturelle forhold, men at der også kan blive
problemer med besvarelsen heraf.
PM havde udarbejdet eksempel herpå.

Ad 9: Opdateringsliste over anlægsprogrammet udsendt den 16/3 2014
Lys på cykelstien mellem Indelukket og tunnel til Elsted Skole medtages på listen under stianlæg.
PM forespurgte om udvalget mente, at pkt. 6 under Sikkerhed og miljø vedr. P-forbudsskilte ud for
Lærkehaven skulle fjernes fra listen, da sagen efter lange forhandlinger med Trafik og Veje var endt
med et afslag. Der var enighed om at lade punktet blive stående, da forudsætningerne for afslaget
kan ændre sig, når boldbanerne kommer i gang.

Ad 10: Næste møde aftales af det nye udvalg efter repræsentantskabsmødet
JM insisterede på, at der blev aftalte en ny mødedato, og den blev fastsat til den 25. juni kl. 19,30.

Ad 11: Eventuelt
PEP, JCD og SF gav en orientering om et møde om Letbanen afholdt af Elev Borgerforening på
skolen i Elev. Det var direktøren for anlægsselskabet bag Letbanen, som gav en orientering om
selve anlæggelsen af Letbanen, og han kunne ikke svare på spørgsmål om parkerings- og
tilkørselsforhold til stoppestederne, hvilket er et kommunalt anliggende.
JM fremkom med forslag om, at udvalget tager på en tur rundt i 8520-området.
Elev, den 12/5 2014
Refereret af
Søren Flarup

