Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted Elev Fællesråd 2016/17
Kulturudvalget har i perioden bestået af Birgit Donslund, Karsten Hansen, Flemming Larsen, Chris Olsen,
Hans Schiøtt, Arne Pedersen og Jørgen Andersen (formand).
Udvalgets virksomhed har i det væsentlige været koncentreret om dels kåringen af Årets Borger og dels
fortsatte bestræbelser på at få revitaliseret den såkaldte ”Forsamlingsplads” på hjørnet af Lystrupvej og
Lystrup Centervej i forlængelse af projektet ”Eksperimentarium Kunst i det offentlige rum”. Når udvalgets
virksomhed derudover har været begrænset, skyldes det, at medlemmerne har været kraftigt engageret i
arbejdet med Kommuneplan 2017 og udarbejdelse af en lokalsamfundsbeskrivelse som bidrag hertil. Hvad
angår det sidstnævnte henvises til formandens og Byudviklingsudvalgets beretning.
Kulturudvalget har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af Fællesrådets hjemmeside ”8520.dk”, som
fortsat er pænt besøgt, og hvis webmaster er Chris Olsen fortjener stor tak for sin indsats. Overvejelser om
hjemmesidens udformning og velkomstfolderen er fortsat et emne for udvalget, uden at dette dog har ført
til ændringer eller nye initiativer.
Årets lokalitet og Årets Borger
Fællesrådet har fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets
Borger”. I maj 2016 indkaldtes forslag til ”Årets borger”, og blandt de indkomne velfortjente forslag faldt
valget på Birte Ammitzbøll motiveret i hendes mangeårige store arbejde som koordinator for det frivillige
arbejde i Besøgstjenesten Lystrup-Elsted-Elev. Kåringen blev markeret med et velbesøgt og festligt
arrangement i Elsted Sognegaard fredag den 16. september 2016. I motiveringen fremhævedes Birte
Ammintsbølls engagement men også hendes menneskekundskab og evne til at lytte og sætte sig ind i andre
menneskers livssituation. Egenskaber, der havde været afgørende for at besøgstjenesten havde fået det
omfang og den betydning, som den har i dag.
Her i 2017 skal vi så se, om vi kan finde nogle gode kandidater til Årets Lokalitet. På forventet efterbevilling
er der lavet annoncer, PR og plakater til indkaldelse af motiverede forslag med frist til mandag den 5. juni
Rethink Kunst i det offentlige rum
Projektet med at omskabe den forsømte forsamlingsplads til et attraktivt byrum blev videreført med
nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der udover medlemmer fra Kulturudvalget bestod af Maria Urvang og
Bo Gustafsson. Resultatet af udvalgets arbejde blev et forslag, som pegede på en række arbejder, der kunne
udføres i etaper i en fremtidig proces, men som forudsatte, at kommunen dels gav brugsret til området og
dels påtog sig den grundlæggende opgave med at få pladsens belægning bragt i en brugbar stand. Ud over
pladsen omfattede forslaget også græsarealet mellem pladsen og fodboldbanerne bl. a. med et forslag om
en stiføring til skoven ikke mindst af hensyn til beboerne på Sønderskovhus. Det lykkedes efter et længere
tidsrum at få etableret en kontakt til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ved et team ”Grøn Medborger”, og
det så en overgang ud til, at der hermed fra august kunne komme skred i sagen med dette team som
indgang og tovholder i de forskellige kommunale irgange. Vi modtog således udkast til en brugsaftale og
orientering om de forskellige instansers involvering, men sagen gik herefter i stå igen i efteråret. I marts fik
vi dog en tilbagemelding, og der er igen kontakt med henblik på en fortsat dialog. Bl. a. ser det ud til at

kommune nu er indstillet på at finansiere og udføre en ny belægning på pladsen. I skrivende stund afventer
vi dog fortsat et egentligt udspil fra kommunen.
Liv i Lystrup
Aktiviteten i den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter for ErhvervLystrup, LIF og Fællesrådet
omkring bestræbelserne på at realisere en større centerdannelse/bymidte på området omkring
Brugsen/Lystrup Idrætscenter har stort set ligget stille. Dels har man fortsat afventet muligheden for en
kontakt til COOP’s ejendomsorganisation, som det endnu ikke er lykkedes at få etableret, og dels har
spørgsmålet om centerdannelser i byen indgået i en større dialog omkring kommuneplanstrategien og
lokalsamfundsbeskrivelsen.

