
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i

Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye

onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 i Beboerhuset.

I alt deltog 19 repræsentanter repræsenterende 12 medlemsforeninger. 

1. Valg af dirigent. 

Finn Joensen blev valgt som dirigent. Finn Joensen konstaterede repræsentantskabsmødets 
lovlighed.

2. Forretningsudvalgets beretning.

Beretningerne kan ses på fællesrådets hjemmeside: www.8520.dk . De skriftlige beretninger blev 
suppleret med oplysninger om, at to investorer - efter Fællesrådets information, har opgivet at 
gennemføre en omdannelse af arealerne ved det gamle mejeri i Bygaden. Oplandsudvalget har 
indstillet til byrådet, at der gennemføres en række tiltag, som kan styrke byområderne i den grønne 
ring rundt om centrum. Hvis indstillingen følges af byrådet vil det formentlig bl.a. betyde, at 
processen for udarbejdelse af lokalsamfundsbeskrivelsen kan blive ændret lidt. I de sidste par 
måneder har der været taget en række lokale initiativer for at få etableret en scaterpark i vores 
område. Forretningsudvalget vil overveje en henvendelse til rådmanden med et tilbud om, at 
”Vanddragen” placeres på forsamlingspladsen og at pladsen udbygges med scaterbaner og andet 
inventar, som kan gøre pladsen til et aktiv for området.

 Forretningsudvalgets (og byudviklingsudvalgets) beretning blev taget til efterretning. 

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 blev der specielt peget på krydset mellem Elleparken, Elstedvej og Lille Elstedvej. 
Det er et farligt kryds med dårlige oversigtsforhold og krydsende skolebørn. I krydset er der sket 
flere voldsomme sammenstød også forårsaget af, at der ofte køres alt for stærkt på stedet. Steffen 
Sønderskov fortalte om de mange gange Fællesrådet har taget sagen op med kommunen og om de 
skiftende svar vi har fået i sagen. På den baggrund og på baggrund af debatten på 
repræsentantskabsmødet  vil Fællesrådet på ny tage initiativer sisagen.

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


4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2020. 

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag.

6. Orientering om og godkendelse af budget for 2022 samt godkendelse af kontingent. 

Det fremlagte budgetforslag blev vedtaget. Kontingentet for 2022 fastsættes uforandret til 200 kr. 
pr. år.

Under debatten blev der sat spørgsmålstegn ved den om den mangeårige tradition for hvilke års 
budgetter, der bliver behandlet på det årlige repræsentantskabsmøde var i overensstemmelse med 
vedtægterne. Forretningsudvalget vil overveje regnskabs- og budgetpraksis og i givet fald forslå en 
præcisering af denne. 

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 Mikkelsen blev genvalgt. 

9. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. (Blev behandlet sammen med punkt 8).

Sven Aage Christensen blev genvalgt som 1. ste suppleant 

Elsebeth Bisbo blev genvalgt som 2. suppleant. 

10. Valg af revisor. 

Klaus Fredsøe blev genvalgt. 

11. Valg af revisorsuppleanter. 

Randi Mønster og Søren Flarup blev genvalgt.



12. Eventuelt. 

En deltager oplyste, at der er planer om at rejse en 46 m høj sendemast på fodboldarealerne i 
Lystrup. De nærliggende grund- og boligforeninger arbejder med sagen, og de har blandt andet fået 
aktindsigt i spørgsmålet. Fællesrådet vil kontakte de pågældende foreninger og spørge om man 
ønsker, at Fællesrådet skal gå ind i sagen.

Dirigent og formand takkede for forløbet af repræsentantskabsmødet.

Dato: 28.05.2021 Dato: 28.05.2021

Finn Joensen Flemming Larsen

Dirigent Formand


