
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i

Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev

tirsdag den 23. maj 2017 i Elsted Lystrup Beboerhus.

I alt deltog 24 repræsentanter repræsenterede 20 medlemsforeninger.

1. Valg af dirigent.
Uffe Dahl blev valgt som dirigent. Uffe Dahl konstaterede repræsentantskabsmødets lovlighed.

2. Forretningsudvalgets beretning. 
Forretningsudvalgets beretning blev taget til efterretning. (Beretningen er vedhæftet som bilag)

3. Udvalgsberetninger.
Udvalgsberetningerne fra Kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Infrastrukturudvalget blev taget til 
efterretning. (Beretningerne er vedhæftet som bilag.)
Specielt beretningen fra Infrastrukturudvalget gav anledning til spørgsmål og kommentarer. Vedrørende 
kommunens harmonisering af vejene blev det anført, at det kunne være interessant at vide, hvad den 
kommunale besparelse beløb sig til og hvad pengene skal bruges til. Det blev konstateret, at den nuværende 
lovgivning ikke giver kommunen (- eller andre) hjemmel til at forlange at grundejerne organiserer sig i 
grundejerforeninger. Det blev kommenteret at overgangen fra offentligvej til privatvej rejser nogle vanskelige 
fordelingsspørgsmål, specielt på veje, der som Hovmarken både har boliger og erhverv. Krydset 
Hovmarken/Sønderskovvej blev drøftet. Det blev fremført at cykelstien på Hovmarken er elendig, samt at 
vilkårene for cyklister på Sønderskovvej, der passerer krydset er farlige. Mængden af tung trafik på 
Hovmarken er stigende. Et forslag kan være, at etablere en overkørsel over banen for tung trafik fra 
Hovmarken til Møgelgårdsvej. Aarhus kommune har udarbejdet planer for en udvidelse af krydset, men det er
uklart om det løser problemerne. Steffen Sønderskov lovede at tage synspunkterne med til 
Infrastrukturudvalget.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2016.
Regnskabet, der er vedhæftet, blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag til vedtægtsændring:

§1 - Navn: ”Sammenslutningens navn er Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, CVR 18 08 93 00”
Foreslås ændret til:
§1 - Navn: ”Sammenslutningens navn er Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd, CVR 18 08 93 00”.
Dirigenten konstaterede at en ændring tillige vil medføre konsekvensrettelser i den øvrige tekst i 
vedtægten.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

6. Orientering om godkendelse af budget for 2018 samt godkendelse af kontingent.
Det fremlagte budgetforslag blev vedtaget. (Budgettet er vedhæftet som bilag).
Kontingentet for 2018 fastsættes uforandret til 200 kr. pr. år.

7. Valg af kasserer.
Per Hebbelstrup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Peter Trier, Mosevangen 23, 8520 som kasserer.
Formanden takkede den afgående kasserer for en energisk og dygtig indsats i 9 år på posten som kasserer.

8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget.
Genvalgt blev: Karsten Hansen, Chris Olsen, Jørgen Andersen og John B. R. Mikkelsen.

9. Valg af 2. suppleanter til forretningsudvalget.
Genvalgt blev: Sven Aage Christensen.
Nyvalgt blev: Anette Solari, Rugmarken 66.

10. Valg af revisor.
Genvalgt blev Palle Rasmussen.

11. Valg af revisorsuppleanter.
Genvalgt blev: Randi Mønster og Søren Flarup.



12. Eventuelt.
Hans Schiøtt orienterede om skoleplanerne for Nye området. Skoledistriktet lægges sammen med Elev. Der 
arbejdes også med sammenlægning af sognegrænserne. Der planlægges bygget en ny 3-sporet skole - med 
mulighed for udvidelse til 4 spor, som skal stå færdig i 2022. Nye forventes fuldt udbygget i 2037, med 15.000 
indbyggere. Til den tid forventes børn nok til 6 spor fra Nye og Elev (der til den tid har 2000 indbyggere).
Formanden takkede dirigenten for mødets ledelse og afsluttede repræsentantskabsmødet.

Uffe Dahl Flemming Larsen
Dirigent Formand


