
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i

Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye

onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00 i Beboerhuset.

I alt deltog 19 repræsentanter repræsenterende 18 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 Byudviklingsudvalget, Infrastrukturudvalget, Kulturudvalget og Børne- og 
Ungdomsudvalget blev taget til efterretning. (Udvalgsberetningerne er vedhæftet som bilag).

Under debatten om forretningsudvalgets og de øvrige udvalgsberetninger blev der blandt andet rejst 
spørgsmål og synspunkter vedrørende behovet for cykelparkering og parkeringspladser til biler ved Lystrup 
Station. Der blev peget på det ønskelige i, at der ved stationen bliver etableret opladningsmuligheder for 
elbiler og andre eldrevne køretøjer. Endvidere blev der peget på behovet for cykelparkeringspladser ved 
letbanestationen på Hovmarken. Det blev fremført at den kommende temaplan om den grønne og blå by 
formentlig vil være en mulighed for at genrejse spørgsmålet om indretningen af festpladsen på ny. 
Spørgsmålet om oprettelse af et Børne- og ungdomsudvalg er ikke opgivet, men der efterlyses ideer og 
personer, der ønsker at deltage i arbejdet. Det blev konstateret, at Fællesrådet ikke har nogen officiel viden
om planerne for det gamle Netto. Det er fortsat uklart, hvad der er fremtiden for den gamle 
brandstation og dens grund, men Fællesrådet er vidende om, at mange bejler til bygningen og 
grund. 

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018. 

Regnskabet, der er vedhæftet, blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag.



6. Orientering om og godkendelse af budget for 2020 samt godkendelse af kontingent. 

Det fremlagte budgetforslag blev vedtaget (Budgettet er vedhæftet som bilag). Kontingentet for 2020 
fastsættes uforandret til 200 kr. pr. år.

7. Valg af kasserer.

Peter Trier blev genvalgt.

8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget. 

Chris Olsen blev genvalgt. 

Jørgen Andersen blev genvalgt. 

Karsten Hansen blev genvalgt.

John B. R. Mikkelsen blev genvalgt. 

9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. 

Sven Aage Christensen blev genvalgt som 1. ste suppleant 

Annette Solari blev genvalgt som 2. suppleant. 

10. Valg af revisor. 

Palle Rasmussen blev genvalgt. 

11. Valg af revisorsuppleanter. 

Randi Mønster og Søren Flarup blev genvalgt.

12. Eventuelt. 

Enkelte emner er refereret under debatten om beretningerne.

Dirigent og formand takkede for forløbet af repræsentantskabsmødet.

Dato: Dato:

16-05-2019 16-05-2019

Uffe Dahl Flemming Larsen

Dirigent Formand


