
LYSTRUP – ELSTED – ELEV FÆLLESRÅD.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00.
Mødet blev afholdt i Elsted – Lystrup Beboerhus lokale 1 og 2.

Deltagende medlemsforeninger: 23. 
Andelsboligforeningen Bygaden, Andelsforeningen Kildehaven, Elev Borgerforening,
Grundejerforeningen Asmusgaardsvej, Grundejerforeningen Blåbærhaven, Grundejerforeningen
Elev Bakker, Grundejerforeningen Elmehaven, Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17- 45,
Grundejerforeningen Rønnehaven, Grundejerforeningen Solbærhaven, Grundejerforeningen 
Sønderskovparken, Grundejerforeningen Æblevænget, Parcelforeningen Solbærhaven 1- 49,
Brugerrådet Sønderskovhus Lystrup, Elev Menighedsråd, Lystrup Menighedsråd, Venstrevælgerforening i 
Lisbjerg – Elev - Lystrup, Lystrup Idrætsforening, Elsted Landsbylaug,
Højskoleforeningen 8520 og omegn, Lystrup Bibliotek, Lystrup Fjernvarme, Lystrup Naturvenner.
(Fællesrådet har p.t. i alt 79 medlemsforeninger)

Deltagende medlemsrepræsentanter: 28.

Deltagende FU- medlemmer:
Hans Schiøtt, Poul Erik Pedersen, Per Hebbelstrup, Jakob L. Nørgaard, Bent Jensen, Lis Jørgensen, John 
Mikkelsen, Chris Olsen.

Fraværende FU- medlem: Annie Breinholt.

Referent: L.J.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Forretningsudvalgets beretning.
3. Udvalgsberetninger.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Orientering om og godkendelse af budget for 2011 samt godkendelse af kontingent.
7. Valg af formand – Hans Schiøtt modtager genvalg.
8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget. På valg er: 

• Bent Jensen - modtager genvalg.
• Annie Breinholt indtrådt som suppleant – modtager ikke genvalg.
• Lis Jørgensen modtager ikke genvalg.

9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. På valg er:
• Annie Breinholt
• Karsten Hansen

10. Valg af revisor. På valg er:
• Claus Fredsøe

11. Valg af revisorsuppleanter. På valg er: 
• Randi Mønster.
• Søren Flarup.

12. Eventuelt.

Forretningsudvalgets formand Hans Schiøtt bød forsamlingen velkommen. .

Punkt 1.   Valg af dirigent
Christian S. Matthiesen valgtes til dirigent og erklærede mødet lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Dirigenten orienterede om, at spørgsmål og debat i forbindelse med forretningsudvalgets beretning og 
udvalgsberetningerne, punkt 2 og 3, vil ske samlet, umiddelbart efter udvalgsberetningerne.



Punkt 2.   Forretningsudvalgets beretning

Forretningsudvalgets beretning og Kulturudvalgets beretning ved Hans Schiøtt.

Hovedemner:
Engsøen udpeget og kåret til 2009`s lokalitet.
Kommuneplanen er vedtaget. Det giver mulighed for at arbejde videre med projekt ”Liv i Lystrup”
Bevægelsesparken. 1. etape starter i juni 2010.
Projekt Lystrup Portal er indtil videre skrinlagt.
Linieføringen for den kommende Letbane.
Omlægning af buslinierne. 
Fællesrådets synlighed i området.
Aktuelt: Kåring af Årets Borger. Indstillingsfrist til den 31.maj 2010.
Opfordring til Borgerne om at tag del i Fællesrådets arbejde med byfornyelse og udvikling.
Tak til samarbejdspartnere i og udenfor udvalgene.

Hele beretningen kan læses på Fællesrådets hjemmeside www.faellesraad-8520.dk

Punkt 3.   Udvalgsberetninger

Byudvalgets beretning ved Tage Petersen.

Hovedemner:
Ny sammensætning i udvalget i det forløbne år.
Byudvikling i Elev. (lokal og kommuneplan)
Lille Elstedvej 101. (lokal og kommuneplan)
Elsted Kirkevej (nedrivning af gammel lade ved Elstedgårde)
Gangsti langs Ellebækken.

      Infrastrukturudvalgets beretning ved Poul Erik Pedersen.

Hovedemner:
Dialog med Kommunen og andre i nær området
Trafiksikkerhed 
Kollektiv trafik/offentligt møde
Vedligeholdelse og anlægsarbejder.
Linieføringen for Let banen.

      Begge udvalgsberetninger kan læses på Fællesrådets hjemmeside www.faellesraad-8520.dk

      Spørgsmål fra salen ang. Lille Elstedvej 101.
      Hvad blev der af de gamle planer for grunden? ”Arkitekternes hus” for seniorer?  
      Handicap boliger og grønt område med stisystem?
      Tækkers planer måske ok, men højden på bebyggelsen lyder skræmmende! 
      Hvorfor har kommunen ikke købt grunden? 
      Vil fremover være på vagt, se hvad der sker med grunden og arbejde for at området bliver grønt.

      Svar fra FU ved H.S.
Fællesrådet ved ikke hvorfor kommunen ikke har købt grunden og hvorfor den gamle plan ikke bliver 
realiseret.
Lille Elstedvej 101 er privat ejet. FU vil være lydhøre overfor bebyggelse på grunden, men ønsker stadig, 
at området skal være særdeles grønt.

http://www.faellesraad-8520.dk/
http://www.faellesraad-8520.dk/


H.S. redegjorde for Tækkers planer med grunden. Intet er dog lovet fra fællesrådets side og sagen er langt 
fra færdig behandlet.

      Spørgsmål og debat fra salen ang. trafiksituationen ved Indelukket/Sønderskovvej.
Der er store problemer med udkørsel til Sønderskovvej fra Elstedhøj og Indelukket.
Forslag om ekstra udkørsler og hvad gør fællesrådet ved sagen.
Mange henvendelser til politiet og trafikmålinger vil måske fremme sagen?

Svar fra Infrastrukturudvalget ved P.E. P. og B.J.
Sagen er forelagt kommunen og der arbejdes på en løsning. Om det bliver en rundkørsel eller lysregulering 
på stedet er endnu ikke bestemt.
Fællesrådet var medvirkende til trafikmåling på Sønderskovvej/Indelukket medio januar 2008.

Spørgsmål og debat ang. Idrætsanlægget/boldbaner ved Asmusgaardvej.
Hvornår går arbejdet i gang med de nye boldbaner. Og tidsmæssigt hænger det måske sammen med bedre 
forhold for udkørsel fra Indelukket?

Svar fra Infrastrukturudvalget ved P.E.P.
Lokalplan ang. boldbanerne ligger hos kommunen og kan ses på deres hjemmeside.
Fællesrådet samarbejder med de involverede omkring boldbaneplanerne ved Asmusgaardvej.

Spørgsmål og debat ang. Fællesrådets synlighed.
Kunne Fællesrådet være mere synligt. Personlig kontakt til Borgerne f.eks. ved Brugsen.
Ros til FU for annoncering i Lokalavisen. Men hvad gør FU for at hverve flere medlemmer.

Svar fra Kasserer P.H .og  J.M. og H.S.  .
Kommunen har sammenlagt flere institutioner, blandt andet derfor færre medlemmer. FU har taget kontakt 
til grundejerforeninger og opfordret til at blive medlem.
Indkalde til Borgermøde ved de store sager. Annoncering og artikler i Lokalavisen skal  fremover gøre 
Fællesrådet endnu mere synligt i hele 8520 området.

Der er Grundejerforeninger der har haft besøg af FU- medlem. Elsted Landsbylaug er en af dem der har 
haft besøg, og Lauget føler på nuværende tidspunkt ikke behov for yderligere henvendelse til Fællesrådet. 
FU er ikke opsøgende i forhold til problemstillinger, men når medlemmer henvender sig, forholder vi os til 
”sagen” og dette gælder hele 8520 området.
Bent Jensen opfordrede til at være mere kontant over for kommunen. Er der problemer med kommunens 
vedligeholdelse af arealer, fejning af cykelstier osv. kan man som Borger selv kontakte kommunen.

      Punkt 4.   Regnskab ved Per Hebbelstrup.
Det reviderede regnskab for 2009 blev forelagt og godkendt uden bemærkninger. 
Hele regnskabet kan læses på Fællesrådets hjemmeside.

Punkt 5.   Ingen indkomne forslag.

Punkt 6.   Budget samt kontingent ved Per Hebbelstrup.
Budget for 2011 blev forelagt og godkendt uden bemærkninger.
Medlemskontingent er uændret. 200.00 kr.

Punkt 7.   Valg af formand.
Hans Schiøtt blev genvalgt.

Punkt 8.   Valg af 3 medlemmer til forretningsudvalget.
Der var 4 kandidater, der ønskede at indgå i FU, så der blev foretaget kampvalg ved skriftlig 
stemmeafgivning.



Jørgen Andersen fik 40 stemmer, Arne Pedersen fik 38 stemmer, Tage Petersen fik 32 stemmer, Bent 
Jensen fik 28 stemmer.

      Nyvalgte FU- medlemmer blev:
      Jørgen Andersen, Højskoleforeningen 8520 og omegn

Arne Pedersen, Brugerrådet Sønderskovhus
Tage Petersen, Elev Borgerforening

      Punkt 9.   Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Nyvalgt 1. suppleant blev Bent Jensen, Grundejerforeningen Rønnehaven
Genvalgt 2. suppleant blev Karsten Hansen, Grundejerforeningen Solbærhaven.

Punkt 10.  Valg af revisor.
Claus Fredsø, Elev Borgerforening blev genvalgt.

Punkt 11.  Valg af revisorsuppleanter.
Randi Mønster, Grundejerforeningen Alshøj, blev genvalgt.
Søren Flarup, Elev Borgerforening, blev genvalgt

Punkt 12.  Eventuelt.
Knud Kristiansen opfordrede til at se hjemmesiden www.lystrup-naturvenne.dk
Da dagsordenen var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden.

Formanden takkede de fremmødte medlemmer.
      Formanden takkede Bent Jensen og Lis Jørgensen for det arbejde, som de har lagt i Fællesrådet.

     -----------------------------            ----------------------------------------
Referent: Lis Jørgensen                                                       Dirigent: Christian S. Matthiesen

http://www.lystrup-naturvenne.dk/

