28. september 2022
ÅRETS BORGER i 8520
Lauge Dehn kåret som året borger 2022.
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har igennem snart mange år haft en tradition for at kåre Årets
Borger og Årets Lokalitet i 8520 området. Det sker i henholdsvis lige og ulige år. I 2021 blev
Renseværket i Nye Årets Lokalitet.
I år gælder det Årets Borger, og det er 18. gang, at Fællesrådet tager initiativ til at hædre en
person, der har gjort en særlig indsats her i 8520-området. Blandt de gode forslag, Fællesrådet
modtog her i forsommeren, er valget i år faldet på Lauge Dehn, der er formand for
Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter.
Når hæderen i år går til Lauge Dehn, sker det på baggrund af hans mangeårige og betydende
indsats og engagement i en række lokale foreninger og organisationer, ikke mindst Lystrup
Idrætscenter..
Lauge Dehn har engageret sig i frivilligt lokalt arbejde, siden han for snart mange år siden kom til
byen. Han har været formand for kredsbestyrelsen for FDF, er medlem af Lions Club, hvor han bl.
a. har stået for de berømmede bagagerumsmarkeder , og ikke mindst har han fra 2003 været med
i bestyrelsen for Andelsforeningen og fra 2004 været dens formand. Det var igennem etableringen
af Andelsforeningen, og tegningen af andele, at Lystrup Idrætsforening i 1989 fik muliggjort
udbygningen af Lystrup Idræts- og Fritidscenter med en ny hal. I dag fungerer Andelsforeningen
som driftsorganisation for idrætscentret, og det er også gennem foreningen at kontakten til
Aarhus kommune varetages, herunder de nødvendige løbende kontakter vedrørende tilskud til
drift og vedligeholdelse.
Det er ikke mindst gennem Lauge Dehns mangeårige, kompetente indsats, at Idrætscenteret har
kunnet drives og udvikles til den store aktiv, som centret er i dag, som ramme om en lang række
indendørs sportsgrene og som et samlingssted for børn, unge og voksne i alle aldre. ”Vi mødes ved
hallen”, er en kendt bemærkning blandt alle lokale.
I snart mange år, har der været et stort ønske og behov for en udvidelse og renovering af
idrætscentret, så det fortsat kan opfylde sin vigtige rolle som lokal idræts- og fritidsfacilitet. I
spidsen for arbejdet hermed er nedsat et arbejdsudvalg med Lauge Dehn som formand. Udvalget
har igennem de sidste 3-4 år har arbejdet med udviklingen af et samlet projekt fra idéoplæg til det
projekt, der i dag foreligger. Sideløbende arbejdes der intenst med at skaffe finansiering gennem
ansøgninger til fonde m.v. og gennem nytegning af andelsbeviser. Også i denne sammenhæng har
Lauge Dehns meget betydelige arbejdsindsats og professionelle viden og kompetence været og er
afgørende.
Efter planen skal projekt og økonomi for udvidelsen af Lystrup Idrætscenter være på plads i 2022,
således at den nye hal kan tages i brug i 2023, og resten af de nye faciliteter i 2024
Yderligere oplysninger kan fås hos kulturudvalgets formand Jørgen Andersen, tlf 40436227 eller
ja@slaaenbakken17.dk

Fejringen af Lauge Dehn finder sted lørdag den 8. oktober 2022 kl. 11.00
Lystrup Idrætscenter, Cafeteriet.

