
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i

Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye

onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset.

I alt deltog 23 repræsentanter repræsenterende 20 medlemsforeninger. 

1. Valg af dirigent. 

Uffe Dahl blev valgt som dirigent. Repræsentantskabsmødet var oprindeligt indkaldt til den 27. maj 2020. 
På grund af coronarestriktionerne blev mødet udskudt til september. Uffe Dahl konstaterede 
repræsentantskabsmødets lovlighed.

2. Forretningsudvalgets beretning. 

Forretningsudvalgets (og byudviklingsudvalgets) beretning blev taget til efterretning. (De opdaterede 
beretninger kan ses på fællesrådets hjemmeside: www.8520.dk ).

3. Udvalgsberetninger. 

Udvalgsberetningerne fra Infrastrukturudvalget og Kulturudvalget blev taget til efterretning. (De 
opdaterede udvalgsberetninger kan ses på fællesrådets hjemmeside; www.8520.dk ).

Debat og spørgsmål:

Under debatten om forretningsudvalgets og de øvrige udvalgsberetninger blev der blandt andet rejst 
spørgsmål og synspunkter vedrørende behovet for etablering af et Børne og Unge udvalg. Der er i flere år 
blevet arbejdet på at nedsætte et sådant udvalg og tanken kan givet lives op igen hvis muligheden viser sig. 

Aarhus kommunens planer om at gennemføre en privatisering af vedligeholdelsen af en række veje i 
området blev kommenteret. Pt. har kommunen gennemført renovering af en del veje bl.a. i 
Hedeskovområdet og der er udsendt høringsskrivelse til beboerne vedrørende vejenes tilstand. 

Der blev spurgt ind til planerne med at udvikle området omkring Superbrugsen til en bymidte, herunder 
mulighederne for et samarbejde med COOP, samt om muligheden for privat finansiering var undersøgt. For 
snart 10 år siden udarbejdede Fællesrådet et oplæg til omdannelse af området med en skitse til 
forandringer under betegnelsen ”Liv i Lystrup”. Det er forsat ideerne i denne skitse, der udgangspunkt for 
Fællesrådets holdninger i sagen – i hvert fald i indeværende kommuneplanperiode. Det har gennem årene 
flere gange været forsøgt få et samarbejde i gang med private investorer uden resultat. Der sker kun noget 
i området, hvis de der skal investere i omlægningerne kan se en forretningsmæssig fordel i det. Det var 
baggrunden for de aktuelle kontakter til Coop. 

http://www.8520.dk/
http://www.8520.dk/


I arbejdet med helhedsplanen for Nye har Fællesrådet fortsat fokus på at skabe trafikforhold, der sikrer 
gennemkørsel i området og som også er acceptable for de omboende bysamfund og borgere.

 Lokalområdet har gennem vinteren og foråret været plaget af hærværk, uro, et overfald og senest 
ildspåsættelse. Fællesrådet tog initiativ til et borgermøde om emnet i samarbejde med Tryghedsnetværket 
og Østjyllands Politi. Jf. nedenfor blev mødet ikke gennemført, og heldigvis ser det ud til, at der nu igen er 
rimeligt roligt i området. 

Fordelerringen og trafikpresset på Lystrupvej blev diskuteret. Fællesrådet har stillet forslag til ombygning af
anlægget. Sagen vedrører både kommunen og staten, der ejer motorvejene. Der sker nok ikke noget lige 
med det første og på samme måde har en udvidelse af Lystrupvej til 4 spor lange udsigter, men fællesrådet 
minder jævnligt om ønsket. 

Fællesrådet noterer sig ønsket om at der etableres cykelstativer ved pendlerpladsen i krydset mellem 
Sønderskovvej og fordelerringen.

Krydsene mellem Bygaden, Sønderskovvej, Møgelgårdsvej og letbanen skaber problemer. Vi har ofte rejst 
spørgsmålet overfor kommunen, og man overvejer, om der kan gøres noget. Der blev stillet forslag om evt. 
at forbyde venstresving fra Sønderskovvej mod Bygaden, som en del af en løsning.

Det blev fremført, at oversigtsforholdene i krydset Petersmindevej/Lystrupvej er meget dårlige sikkert fordi 
hækkene ikke er klippet tilstrækkeligt.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019. 

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag.

6. Orientering om og godkendelse af budget for 2021 samt godkendelse af kontingent. 

Det fremlagte budgetforslag blev vedtaget. Kontingentet for 2021 fastsættes uforandret til 200 kr. pr. år.

7. Valg af formand.

Flemming Larsen blev genvalgt.

8. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget. 

Steffen Sønderskov blev genvalgt. 

Mads Hulgaard blev genvalgt.

Johannes Stougaard blev nyvalgt. 

9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. 

Sven Aage Christensen blev genvalgt som 1. ste suppleant 

Elsebeth Bisbo blev nyvalgt som 2. suppleant. 

10. Valg af revisor. 

Palle Rasmussen blev genvalgt. 



11. Valg af revisorsuppleanter. 

Randi Mønster og Søren Flarup blev genvalgt.

12. Eventuelt. 

Dirigent og formand takkede for forløbet af repræsentantskabsmødet.

Dato: 21.09.2020 Dato: 21.09.2020

Uffe Dahl Flemming Larsen

Dirigent Formand


