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LYSTRUP – ELSTED – ELEV FÆLLESRÅD    
 
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj 2009. kl. 19.30 
Mødet blev holdt i Elsted – Lystrup Beboerhus lokale 1 og 2. 
 
Deltagende medlemsforeninger: 21. 
 
Deltagende FU- medlemmer: Hans Schiøtt, Poul Erik Pedersen, Per Østergaard, Bent Jensen, 
                                         Chris Olsen, Christian S. Matthiesen, John Mikkelsen, Lis Jørgensen. 
 
Referent: Lis Jørgensen. 
 
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. 

* Fra Grundejerforeningen Rønnehaven: 
   Hvert år vælges ”Årets Borger”, hvor man vælger en borger, der gør eller har gjort en 
   særlig indsats for 8520 – området. I ulige år er det begivenheden ”Årets Lokalitet”, 
   (en bygning, en vej, et område, en virksomhed eller en institution m.m.), der er med til at  
   højne standarden i 8520 – området. 

6. Orientering om og godkendelse af budget for 2010 samt godkendelse af kontingent. 
7. Valg af kasserer – Per B. Østergaard, modtager ikke genvalg. 
8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget. På valg er: 

* Chris Olsen – modtager genvalg. 
      * Christian S. Matthiesen – modtager ikke genvalg. 
      * John Mikkelsen – modtager genvalg. 
      * Poul Erik Pedersen – modtager genvalg. 
9.   Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. 
10. Valg af revisor. 
11. Valg af revisorsuppleanter. 
12. Eventuelt. 

 
 
Forretningsudvalgets formand Hans Schiøtt bød forsamlingen velkommen. 
 
Punkt 1. 
 
Christian S. Matthiesen valgtes til dirigent og erklærede mødet lovligt indvarslet i henhold til 
vedtægterne. 
 
Dirigenten orienterede om, at drøftelserne af forretningsudvalgets beretning samt 
udvalgsberetningerne – pkt. 2 og 3 -, vil ske samlet, umiddelbart efter udvalgsberetningerne. 
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Punkt 2.        
 
Forretningsudvalgets beretning ved Hans Schiøtt. 
 
Hoved emner: 
Liv i Lystrup. 
Bymidten. 
Bevægelsesparken. 
Lystrup Portal. 
Kommunikation til borgerne. 
Kriminalitet. 
Kommuneplanen. 
Samarbejde med andre. 
”Plasticfabrikken.”(indkørslen til byen) 
 
Hele beretningen kan læses på Fællesrådets hjemmeside www.faellesraad-8520.dk 
 
Punkt 3. 
 
Kulturudvalgets beretning ved Annelise Søndengaard. 
 
Hovedemner: 
 
Årets borger. 
Bevægelsesparken (studietur) 
Udsmykning af rundkørsel. 
Byens identitet. 
Årets lokalitet er Engsøen og festligheden afholdes ved søens boplads med reception d. 9.august 
2009 kl. 14.00. 
Revidere ”Her hos os” (Velkomstbog) 
Annelise Søndengaard, Gudrun Vandel og Marianne Jensen ønsker ikke at fortsætte arbejdet i 
kulturudvalget. 
 
Byudviklingsudvalgets beretning ved Tage Petersen. 
 
Hovedemner: 
 
Personskift i udvalget. 
Kommuneplanen.(Byudvikling ved Elev og Letbanen) 
Den gamle frugtplantage, Lille Elstedvej 101. 
Gangsti langs Ellebækken. 
 
Infrastrukturudvalgets beretning ved Poul Erik Pedersen. 
 
Hovedemner.  



 
Formandsskift.      3. 
Cykel/gangstier og belysning i området.      
Parkering. 
Grønne områder. Uddeling af blomsterløg. 
Parkudviklingsplan. 
Møder med Kommunen ang. Kommuneplanen. 
 
Alle udvalgsberetninger kan læses på Fællesrådets hjemmeside. 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Ang. Kriminalitet! 
 
Jacob Nørgaard, Elmehaven: Beskæftiger Fællesrådet sig med at forebygge børnelokkeres færden? 
 
Elvin Jørgensen, LIF: Oplyser om stofmisbrug, hærværk og indbrud i byen. Ikke alt bliver anmeldt, 
og så ses det ikke i politirapporter! 
 
Erling Korreborg, Beboerhuset: Oplever stigende kriminalitet! 
 
Svar fra Hans Schiøtt: Der er blandt andet fjernet buskads og høje træer er beskåret nær tunnel ved 
Elstedhøj/ Sønderskovvej for at forebygge skumle steder. 
Fællesrådet forholder sig til politiets rapport om kriminalitet i området, så oplever man noget 
kriminelt bør man melde det.(Se i øvrigt Formandens beretning) 
Per Østergaard: Kriminalitet er politiets opgave.  
Svar fra Bent Jensen: Det er nok rigtig, at ikke alt bliver anmeldt, nogle sager er ”for små” 
 
 
Ang. Bevægelsesparken. 
 
E. Jørgensen: Hvem skal vedligeholde Bevægelsesparken? 
 
Svar fra H.S: Kommunen betaler for første etape af bevægelsesparken, men har ikke sat driftsmidler 
af til vedligeholdelsen. Det skal klares lokalt. Det bliver sikret, at der bliver anvendt meget robuste 
og næsten vedligeholdelsesfri materialer. Det er endnu ikke på plads, hvem der skal have den 
formelle vedligeholdelsespligt.  
 
 
Ang. ”Årets Lokalitet” 

E. Jørgensen: Hvad er kriteriet for at blive ”Årets Lokalitet” 

Svar fra Annelise Søndengaard: Det er svært at oplyse nok omkring indstillingen til ”Årets 
Lokalitet” Der vælges blandt de indkomne forslag, og kun det valgte emne bliver offentliggjort. 
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Ang. Vindmøller ved Todbjerg/ Elsted.      
  
Kommentar fra John Mikkelsen og Bent Jensen: Gigantvindmøller bør ikke ligge tæt ved 
bebyggelse. 
Kommentar fra Annelise Søndengaard: Ser gerne vindmøller på land, og synes at de er flotte og 
skulpturelle, men vil gerne have præciseret, hvor de nøjagtig skal stå! Sammenlignet med støj fra 
motorvejen vil vindmøllerne næppe være særlig generende! 
 
 
Svar fra H.S. Nord for Elsted og syd for Todbjerg påtænker Kommunen at placere 2 
gigantvindmøller. Møllerne vil være så store, at de utvivlsomt vil genere de omkring boende! 
Både støj og skygger fra de store vinger vil genere i et større omfang. 
Forretningsudvalgets mening er, at så store vindmøller skal bygges på havet, hvor de ikke kan 
genere nogen. 
 
Ang. trafiksikkerhed. 
 
Kommentar fra John Mikkelsen og Bent Jensen: Der arbejdes på en bedre trafiksikkerhed på 
Sønderskovvej. Enten lysregulering eller rundkørsel. En trafiktælling på Sønderskovvej skal sættes i 
gang.  
 
Kommentar fra Betty Zepka, Sønderskovparken: 
Trafikhastigheden på Sønderskovvej er høj; og der er mange store lastbiler! 
Efterlyser renovering af cykelstier på Sønderskovvej, da der flere steder er store huller! 
Bekymring over støj fra den kommende Letbane langs Sønderskovvej! 
Egå Engsø ligeså meget tilhørende Lystrup som Lystrup Losseplads! 
 
Svar fra H.S. Letbane- tog støjer ikke så meget som almindelig tog! 
 
Elvin Jørgensen: Kan Fællesrådet kontakte Kommunen ang. vedligeholdelse af Lystrup skoles 
parkeringsplads og belysning ved Centervej? 
 
Svar fra Christian Matthiesen: Det synes at være en sag for Lystrup skole, der evt. må kontakte 
kommunen herom, men send en skrivelse til Fællesrådet om problemet, så vil man se på sagen. 
 
Punkt 4. 
 
Økonomi ved Per Østergaard. 
Det reviderede regnskab for 2008 blev forelagt og godkendt uden bemærkninger. 
 
Regnskabet kan læses på hjemmesiden. 
 
Punkt 5. 
 
Forslag fra Grundejerforeningen Rønnehaven. 
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Kort oplæg ved Bent Jensen, Formand for Grundejerforeningen Rønnehaven. 
Hans Schiøtt oplyste, at et flertal i Forretningsudvalget og hele Kulturudvalget var imod forslaget. 
 
        
Efter at de, der ønskede det, havde haft lejlighed til at kommentere på forslaget, blev det sat til 
afstemning. 
Ved afstemningen var der et stort flertal imod forslaget. 
 
Punkt 6.        
        
Ved Per Østergaard.      
Budget for 2010 blev forelagt og godkendt efter en orientering og redegørelse for udgifter til 
annoncer. 
Medlemskontingent er uændret, 200,00 kr. 
 
Punkt 7. 
 
Per Østergaard modtager ikke genvalg. 
Ingen af de fremmødte medlemmer ønskede at være kasserer i Fællesrådet. 
Jobbet som kasserer står derfor åbent! 
 
Punkt 8. 
 
Da der ikke blev valgt kasserer under pkt. 7, vil der under dette pkt. blive valgt yderligere 1 medlem 
til Forretningsudvalget (5 i stedet for 4), og Forretningsudvalget må så efterfølgende konstituere et 
medlem som kasserer. 
 
Chris Olsen, Grundejerforeningen Æblevænget, blev genvalgt. 
John Mikkelsen, Grundejerforeningen Solbærhaven, blev genvalgt. 
Poul Erik Pedersen, Lystrup Fjernvarme, blev genvalgt. 
Per Hebbelstrup, Grundejerforeningen Elmehaven, blev nyvalgt. 
Jakob Logan Nørgaard, Grundejerforeningen Elmehaven, blev nyvalgt. 
 
Punkt 9. 
 
Annie Breinholt, Ejerforeningen Kirsebærhaven, 1. suppleant, blev nyvalgt. 
Karsten Hansen, Grundejerforeningen Solbærhaven, 2. suppleant, blev nyvalgt. 
 
Punkt 10. 
 
Palle Rasmussen, LIF , blev  genvalgt. 
 
Punkt 11. 
 
Randi Mønster, Grundejerforeningen Alshøj, blev genvalgt. 
Søren Flarup, Elev Borgerforening, blev genvalgt. 
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Punkt 12. 
 
Elvin Jørgensen foreslog, at der fremover blev budt på smørrebrød efter Repræsentantskabsmødet. 
 
Bedre information omkring R- mødets afholdelse. Tjek at adresselisten er ført a-jour. 
 
Per Østergaard: Alle medlemmer får en indbydelse. 
 
Erling Korreborg: Tak fra Beboerhuset for et velfungerende info- tavlesystem på apotekets gavl. 
 
Da dagsordenen var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden. 
 
Formanden takkede de fremmødte medlemmer. 
 
        
 
Formanden takkede Per Østergaard og Christian Matthiesen for det arbejde, som de har lagt i 
Fællesrådet. 
C.M. er dog stadig medlem i Infrastrukturudvalget. 
 
 
 
 
 
_____________________                       _________________________ 
  
Referent: Lis Jørgensen   Dirigent:  Christian S. Matthiesen 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        


