Referat fra Infrastrukturudvalgsmøde onsdag 14.01.09
Deltagere: CM, BJ, CO, JM, JCD,SS – Afbud fra SF, PEP – Uden afbud: UD
1). Godkendelse af dagsorden skete.
2). Godkendelse af referat af møde 29.10.2008 skete.
3). Orientering fra FU-møde:
Opslagstavlen ved ny center: Bruges kommercielt, det er ikke meningen.
Portalen: Arbejdet gået i stå, da to af to ”energisjæle” er stoppet.
Uge 8: Annonce fra Fællesrådets forretningsudvalg indrykkes.
4). Pilotprojekt – Parkudviklingsplan
Fællesrådets hold til opgaven holder
Fredag 16.01.09 Forberedende møde bl. a. via besøg på udvalgte grønne områder.
Møderækken - hvor kommunen også deltager: 20.01.+05.02+26.02.2009
BJ gjorde opmærksom på, at han gerne vil møde såfremt udvalget modtager afbud.
5). Bustakster, mail fra Spørring Borgerforeningen lægges død efter at CM har svaret Borgerforeningen.
6), Ny privat fællessti, Elsted. Orientering fandt sted.
7). Ørnstrupvej ved Elev. Orientering fandt sted
8). Forslag til Kommuneplan 2009
to tekster forelå:
1) Lystrup Bymidtes tekst: Ingen kommentarer
(dog kendte samtlige tilstedeværende typografer ikke ordet ”TRACE”)
2) Byplanudvalgets tekst blev gennemgået, og følgende vil Infrastrukturudvalget gerne have ændret
HØJHUSE: Her foreslås afsnittet sluttet af således:
At høje huse – i visse områder – er en mulighed.
STØJENDE FRITIDSANLÆG:
Her vil Infrastrukturudvalget gerne have sluttet punktet af med ordene ”om crosskarting.
Resten ønskes udeladt.
STIER: Natursti ved Ellebækken.
STIER Høvej til Terp ønskes gang/cykelsti
HØVEJ: CM havde formuleret nogle linjer som oplæstes og godkendtes
9). Visioner og krav til projekt: ”Lystrup Bymidte”.
Et indkaldt møde hvortil flere af relevante personer havde meldt afbud til, gjorde at der ikke er sket
yderligere. Det kan blive nødvendigt at tage et møde på Sjælland med Coop,
da det er en vigtig medspiller.
10) Eventuelt:
CM meddelte, at han efter repræsentantskabsmødet (26.05.09) stopper som udvalgets formand,
men gerne fortsætter som menigt medlem. Der er andre opgaver der tager CM’s tid.
11). Næste møde:
2. torsdag i marts – altså 12.03.09 kl. 19.00. Der bydes på ”jule-frokost-spise”
2. torsdag i april – altså 14.05.09 kl. 19.30.
Resterende møderække – gerne 2. torsdag/måneden aftales næste møde.
Således forstået/Husket/refereret af BENT J.
14.01.09

