
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i

Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye

onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 i Beboerhuset.

I alt deltog 20 repræsentanter repræsenterende 16 medlemsforeninger. 

1. Valg af dirigent. 

Uffe Dahl blev valgt som dirigent. Uffe Dahl konstaterede repræsentantskabsmødets lovlighed.

2. Forretningsudvalgets og Byudviklingsudvalgets beretning.

Beretningerne kan ses på fællesrådets hjemmeside: www.8520.dk . Den mundtlige fremlæggelse 
fokuserede på enkelte dele i beretningen. Den projektgruppe, der arbejder med en plan for etablering af en
Lystrup Bymidte, har indsendt ansøgning til boligministeriet om tilladelse til nedrivning af to opgange i 
Elstedhøjbebyggelsen. Indtil der foreligger svar fra ministeriet ligger projektet stille. Byrådet har vedtaget 
en temaplan for areal til alle boligtyper. Der er i planen ikke udlagt nye områder til bebyggelse i 
”Lystrupområdet”. Derimod har et areal omkring Sønderskovvej og Møgelgårdsvej fået ændret status fra 
rent erhverv til blandet bolig og erhverv. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan (en 
visionsplan) for Lystrupområdet. Der er ikke fastlagt en tidsplan men både byudviklingsudvalget og 
forretningsudvalget drøfter, hvordan vi kan sikre en god lokal proces om planen.

 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 ). I den mundtlige 
fremlæggelse blev det i beretningen fra Infrastrukturudvalget fremhævet, at der nu er et meget åbent og 
positivt samarbejde med teknisk forvaltning. Forvaltningen vil indlede en forbedring af krydset mellem Lille 
Elstedvej, Elstedvej og Elleparken i starten af juni. Kulturudvalget har netop udsendt indkaldelse af forslag 
til ”Årets Borger” 2020. 

Debat og spørgsmål:

Debatten kredsede specielt om 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. Forvaltningen har foreslået forskellige tiltag, 
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men der blev stillet til om det val tilstrækkeligt og om der også burde gøres noget for at dæmpe 
hastigheden af trafikken, der kommer fra vest gennem ”smørhullet”.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021. 

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 2023 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.

Anette Solari blev nyvalgt.

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. 

Randi Mønster blev genvalgt. 

11. Valg af revisorsuppleanter. 

Søren Flarup blev genvalgt som 1. revisorsuppleant

Sven Aaen blev nyvalgt som 2. revisorsuppleant.



12. Eventuelt. 

Repræsentantskabet blev mindet om, at debatten om Lystrup Bymidte startede som en del af projekt ”Liv i 
Lystrup” for 18 år siden. Projektet bestod af 4 del elementer, hvoraf de tre er gennemført. Der blev rettet 
en opfordring til at melde sig som valgtilforordnede til den kommende folkeafstemning, samt i det hele 
taget til at stemme. Spørgsmålet om mulighed for individuel medlemskab af fællesrådet bev endvidere 
rejst.

Dirigent og formand takkede for forløbet af repræsentantskabsmødet.

Dato: 28.05.2022 Dato: 28.05.2021

Uffe Dahl Flemming Larsen

Dirigent Formand


