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1. Skole- og institutionforhold i Nye-Elev.
I 2017 omfattede planerne for skoleområdet en overgangsordning, der involverede Hårup Skole,
idet den nye skole i NYE kunne forventes klar til at modtage elever til skoleåret 2022/23. Siden er
den officielle tidsplan rykket et år, hvis man kikker i bilag til budgetforliget 2020 og Hjemmesiden
for NYE. I avisomtale og på gadeplan tales nu om 2015/16.
Der er kort sagt ikke pt en afklaring på skoleplanerne for NYE. Overgangsordningen og dermed det
antal årgange, der skal skifte skole fra Elev til (efter planen) Hårup efter 3. klasse, samt
usikkerheden er derfor væsentligt forøget.
Efter forlydender sker der det, at klasserne splittes op, idet mange forældre vælger andre løsninger
end Hårup.
Der er aftalt møde med Tækker til den 27. november kl. 10 (Fl.,Steffen, Birgit og JA), hvor vi
forventer en orientering fra deres side.
Hvad angår dagtilbud, har der været presseomtale om igangsætning af en forøgelse af tilbuddene.
Det aftaltes, at JA kontakter Børn og Unge for at høre nærmere. Endvidere aftaltes, at Mads H
kontakter interessenter i forældregruppen, herunder skolenævnsformanden, for at lodde
interessen for en ad hoc gruppe, der kan følge (og påvirke?) sagen. Tages op på næste møde i
Forretningsudvalget.
2. Hjemmesiden.
Efter en drøftelse af hjemmesiden og dens funktion, aftaltes at Chris arbejder videre med at fjerne
kalenderen og erstatte den med links og henvisninger til facebook sider til de forskellige brugere,
institutioner, foreninger mv. (pt er det primært kirkerne, der bruger kalenderen).
3. Forsamlingspladsen.
Der forelå svar fra rådmandens kontor dateret 27. august på tidligere henvendelse fra fællesrådet i
den fortsatte tomgangsdialog om en pladsens mistrøstige tilstand. Endvidere forelå udkast til
reaktion på svaret, hvor hovedindholdet var det, at enten satte man et ordentligt projekt i gang,
idet en lappeløsning ikke anses for gangbar, eller også udlagde man indtil videre området i græs.
4. Markering af Genforeningen.
Med henvisning til, at Lystrup har en genforeningssten, havde Fl. over for forskellige luftet tanken
om en markering i form af en eller anden form for ”event”. Reaktionerne havde været positive, og
han havde derfor søgt kommune og politi om tilladelse til lukning af Stationsgaden den 14. juni
2020. Der var enighed om, at foreslå, at Fællesrådet gik med som en af partnerne i arrangementet,
sammen med andre som erhvervsforening, LiF, kirkene mv .
5. Flemming orienterede om, at man i Erhvervsforeningen arbejdede med tanker om en arrangement
af typen ”Åben By”, hvor der var mulighed for virksomhedsbesøg over en eller nogle dage.
Endvidere orienterede han kort om, at han som repræsentant for Fællesrådene var blevet medlem
af byrådets ”Oplandsudvalg”.
Mads oplyste, at han fortsat havde svært ved at skabe interesse for et Børne/ungdomsudvalg under
Fællesrådet. Der var enighed om, at det under pkt 1 omtalte sammenrend af interessenter måske
kunne være en stepstone for etablering af udvalget.

