Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 103 fra møde den 23. januar 2020.
Fremmødt: Steffen Sønderskov (STS), Søren Flarup (SF), Jens Chr. Damsgaard (JCD), Poul Erik
Pedersen (PEP), Uffe Dahl (UD) og Lars Konradsen (LK) og Henrik Pigsborg Jensen (HPJ)
Fraværende: John Mikkelsen (JM) med afbud.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med en sammenlægning af punkt 6 og 7.

Ad 2: Valg af referent.
SF påtog sig hvervet som referent

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde – nr. 102
Referat nr. 102 fra mødet den 21. november 2019 blev godkendt.

Ad 4: Nyt fra forretningsudvalget.
Projektudviklingsfirma arbejder med området omkring Lystrup Station (gammel mejeri), ligeledes
arbejdes der med COOP omkring muligheder for udvikling omkring Brugsen.

Ad 5: Møde afholdt med Teknik og Miljø vedr. planlagte projekter.
STS og PEP har d.d. haft møde med Per Toft Kærsgaard fra Trafik og Miljø omkring tidligere
aftalte, men endnu ikke igangsatte arbejder. STS og PEP har fået forelagt tegninger over arbejder,
som vil blive udført i 2020. 1) Forlængelse af cykelsti Lystrup Centervej. 2) Buslomme
Sønderskovvej etableres ved start sommerkøreplan. 3) Busstoppesteder på Sønderskovvej ved hallen
nedlægges i begge retninger. 4) Nedlæggelse af busstoppesteder på Asmusgaardsvej. 5) Ændringer af
cykelsti i krydset ved Hovmarken, de forelagte tegninger og oplysninger var ikke helt i
overensstemmelse med hvad udvalget fandt hensigtsmæssigt – afventer hvorledes cyklisterne
reagerer på ændringerne.

Ad 6 og 7: Henvendelse til Teknik og Miljø vedr. anlægsprogram og nye
projekter/Gennemgang af aktivitetsliste.
Udvalgets tidligere aktivitetsliste blev gennemgået og de ønsker, som udvalget nu har til fremtidige
arbejder fremgår nu heraf – STS udarbejder ny aktivitetslise, hvortil der henvises.

Ad 8: Harmonisering af veje
Formanden for Fællesrådet har været i dialog med en borger omkring harmonisering af vejene.
Fællesrådet ønsker ikke at fremkomme med nogen holdning hertil.

Ad 9: Næste møde.
De to næste møder er fastlagt til den 27. februar og 22. april 2020

Ad 15: Eventuelt
Intet.
Lystrup, den 27/1 2020
Refereret af Søren Flarup.

