
  

 

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 
i Elsted Lystrup beboerhus, lokale 1-2.

Deltagende medlemsforeninger: 23.

Boligforeningen Ringgården, afd. 14C Lystruplund, 
Boligselskab Århus og Omegn, Andelsboligforeningen Bygaden, Andelsboligforeningen Kildehaven, 
Grundejerforeningen Elev Bakker, Grundejerforeningen Elleparken, Grundejerforeningen Elmehaven, 
Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45, Grundejerforeningen Solbærhaven, 
Grundejerforeningen Sønderskovparken,
Grundejerforeningen Æblevænget, Parcelforeningen Solbærhaven 1-49, 
Brugerrådet Sønderskovhus Lystrup, 
Elsted Menighedsråd,
 Lystrup Menighedsråd, 
Venstrevælgerforeningen Elsted-Lystrup og Omegn, 
Lystrup Skole, 
Lystrup Idrætsforening, 
Århus Flugtskytteklub, 
Elsted Landsbylaug, 
Højskoleforeningen 8520 og Omegn, 
Lystrup Fjernvarme, 
Lystrupkoret.

Deltagende medlemsrepræsentanter: 28.

Deltagende FU-medlemmer:
Hans Schiøtt (formand), Poul Erik Pedersen, Per Hebbelstrup, John Mikkelsen, Chris Olsen, Arne Pedersen, 
Jørgen Andersen.

Fraværende FU-medlem: Tage Pedersen.

Referent: JA

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Forretningsudvalgets beretning.
3. Udvalgsberetninger.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2010.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Orientering om og godkendelse af budget for 2012 samt godkendelse af kontingent.
7. Valg af Kasserer – Per Hebbelstrup modtager genvalg.
8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget. På valg er:

   Poul Erik Pedersen – modtager genvalg
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   Chris Olsen – modtager genvalg
   John Mikkelsen – modtager genvalg

9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. På valg er:
    Bent Jensen
    Karsten Hansen

10. Valg af revisor. På valg er:
     Palle Rasmussen – modtager genvalg

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

12. Eventuelt.

Forretningsudvalgets formand Hans Schiøtt bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent.
Efter forslag fra FU valgtes Arne Pedersen som dirigent. AP konstaterede mødets lovlighed og 
orienterede om, at spørgsmål og debat i forbindelse med FU’s og udvalgenes beretninger ville 
blive taget samlet efter beretningerne.

Ad 2. Forretningsudvalgets beretning.
FU’s beretning blev forelagt af formanden, Hans Schiøtt.
Hovedemner var: Indvielsen af Bevægelsesparken/Skovlegepladsen i Sønderskoven, Ny busplan fra 
august 2011, Letbanen, ”Liv i Lystrup”, Ny Elev. Af aktuelle sager omtaltes: Igangværende proces 
om udpegning af Årets Lokalitet, Velkomstbog/Portal, Natursti langs Ellebækken, Lille Elstedvej 
101, Skændslen: Plastikfabrikken.
HS henviste til, at der også for de kommende år er mange opgaver for interesserede folk i 
Fællesrådet og takkede for samarbejdet i det forløbne år.
Beretningen kan i sin helhed læses på Fællesrådets hjemmeside www.faellesraad-8520.dk

Ad 3. Udvalgsberetninger.
Kulturudvalgets beretning blev aflagt af udvalgets formand, Jørgen Andersen.
Hovedemner: Udpegningen af Erling Korreborg som Årets Borger 2010, Kulturby 2017, 
Velkomstfolder/Internetbaseret Portal, Årets lokalitet 2011.

Byudviklingsudvalgets beretning blev i formanden, Tage Pedersens fravær aflagt af Per 
Hebbelstrup.
Hovedemner: Indsigelse mod forslag til ændring af Kommuneplanen vedr. Ny Elev/2Nye”, 
Letbanen, Lystrupvej 101, Gangsti langs Ellebækken.

Infrastrukturudvalgets beretning blev aflagt af udvalgets formand, Poul Erik Pedersen.
Hovedemner: Trafiksikkerhed specielt rundkørsel Sønderskovvej/Indelukket, Busplan, Letbanen, 
Vedligeholdelsesarbejder af veje mv, Aarhus Kommunes/Veje og Trafiks investeringsplan.

Udvalgsberetningerne kan læses på Fællesrådets hjemmeside (se ovenf.).

Ad 2. og 3. Spørgsmål og debat.
Som svar på spørgsmål vedr. Lille Elstedvej 101oplystes, at FR havde forlangt bebyggelsesprocent 
på 10 og offentlig adgang til friareal. Grunden er på 35.000 kvm.
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Som svar på forslag om, at beretningerne udsendes på forhånd oplyste HS, at beretningerne 
lægges ud på hjemmesiden efterfølgende, at det var vanskeligt at nå forud, men at FU ville tage 
spørgsmålet op for så vidt angik hovedberetningen.

På spørgsmål vedr. trafiksituationen på Sønderskovvej, oplyste PEP, at etablering af rundkørsel 
ved Indelukket står højt på investeringsplanen – forhåbentligt inden udgangen af 2012, og at der 
er arbejdes med forslag om trafikdæmpende foranstaltninger og svingbaner ved Elstedhøj.

På spørgsmål om udrykningskøretøjers mulighed for at passere bommene ved jernbanelinien 
oplystes, at brandvæsenet havde mulighed for at stoppe togene af hensyn til hurtig passage. Det 
var ikke klart om samme mulighed gjaldt ambulancer. 

På spørgsmål om Letbanens evt. linieføring op langs Sønderskovvej oplystes, at banen føres i et 
spor, at der i givet fald bliver tale om at hvert andet ”tog” kan føres til Centret/indelukket som 
endestation, mens øvrige videreføres af Grenaa-linien. Linieføringen langs Sønderskovvej vil ske i 
et spor. Mulighed for højresvingbane ved Bygaden bør overvejes i forbindelse hermed. Dette 
forslag til linieføring, havde efter HS’ opfattelse god politisk opbakning og der var på kommunalt 
plan sat arbejde i gang med at analysere mulighederne.

På spørgsmål om Sarstrupvejs dårlige stand oplyste PEP, at det tidligere var blevet tilkendegivet, at 
denne vejen ville blive repareret efter Motorvejens ibrugtagning. Dette var ikke med på Veje og 
Trafiks prioriteringsliste men ville blive taget op. Han oplyste i øvrigt, at Veje og Trafik meget gerne 
modtager henvendelser om tiltrængte reparationsbehov.

På spørgsmål om, hvorvidt det var muligt at skride ind over for ejeren af Plastikfabrikken, svarede 
HS, at det mulighederne for myndighederne var begrænsede, når der var tale om privat grund. 
Fællesrådet havde gjort en indsats ved i Kommuneplanen at få giver mulighed for anvendelse af 
grunden til visse former for handelsvirksomhed, hvilket skulle øge grundværdien og dermed 
chancerne for salg.

På spørgsmål om borgenes kendskab til Bevægelsesparken oplyste HS, at kommune er i gang med 
en forbedret skiltning, der også skal oplyse om hundeejeres lovmæssige forpligtelser.

På spørgsmål om muligheden for at løse trafikpropperne ved rundkørslen Lystrupvej/Viengevej 
ved en Rundkørsel/fordelerring med 2 spor, oplystes, at dette  tidligere havde været oppe, men 
desværre var faldet til jorden.   

Dirigenten takkede for debatten.

Ad 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2010.
Regnskabet blev forelagt af PH og godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet kan læses på Fællesrådets hjemmeside.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget sådanne.

Ad 6. Orientering om og godkendelse af budget for 2012 samt godkendelse af kontingent.
Budget 2012 blev forelagt og gennemgået af Per Hebbelstrup. Det blev godkendt.
FU’s forslag om uændret kontingent på 200 kr. for 2012 blev ligeledes godkendt.
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Ad 7. Valg af kasserer. 
Per Hebbelstrup blev genvalgt.

Ad 8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget.
Følgende kandidater blev opstillet:
Pia Hein, Boligselskab Århus og Omegn.
Poul Erik Pedersen, Lystrup Fjernvarme
Chris Olsen, Grundejerforeningen Æblevænget
John Mikkelsen, Grundejerforeningen Solbærhaven
Karsten Hansen, Parcelforeningen Solbærhaven, nr. 1-49

Ved den skriftlige afstemning aftaltes, at medlemsforeningerne fik hver én stemmeseddel (formelt 
2 stemmer), hvorpå der kunne stemmes på 4 af kandidaterne. Afstemningen gav følgende 
resultat: Chris Olsen 23, Poul Erik Pedersen 22, John Mikkelsen 20, Pia Hein 17, Karsten Hansen 10.

Nyvalgt FU-medlem blev herefter Pia Hein, mens Chris Olsen, Poul Erik Pedersen og John 
Mikkelsen blev genvalgt.

Ad 9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Valgt uden afstemning: 

1. suppleant: Flemming Larsen, Lystrupkoret 
2. suppleant Karsten Hansen

Ad 10. Valg af revisor.
Palle Rasmussen blev genvalgt.

Ad. 11. Valg af revisorsuppleanter.
Randi Mønster og Søren Flarup blev genvalgt.

Ad 12. Eventuelt.
Intet.

Dirigenten afsluttede mødet med tak for indlæg og god ro og orden.

Lystrup, den 30. maj 2011

Arne Pedersen
dirigent
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