Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted Elev Fællesråd 2017/18
Kulturudvalget har i perioden bestået af Birgit Donslund, Karsten Hansen, Finn Joensen, Flemming Larsen, Chris
Olsen, Hans Schiøtt, Arne Pedersen og Jørgen Andersen (formand).
Udvalgets mødevirksomhed har i perioden været begrænset, idet en del af aktiviteterne naturligt har ligget i
forbindelse med forretningsudvalgets eller andre udvalgs arbejde og været varetaget af enkeltmedlemmer.
8520.dk
Kulturudvalget har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af Fællesrådets hjemmeside ”8520.dk”, som
fortsat er pænt besøgt, og hvis webmaster er Chris Olsen, som fortjener stor tak for sin indsats. Hjemmesiden blev
i løbet af de første måneder af 2018 fornyet. Det er håbet, at den efter en kort indkøringsperiode, nu er
velfungerende. Udvalget modtager gerne forslag til forbedringer. Udgivelse af en ny, trykt velkomstfolder er under
forberedelse, da den hidtidige er forældet.
Logo
I konsekvens af, at Fællesrådets område i aftalen med Aarhus Kommune blev udvidet til også at omfatte Nye, og i
forbindelse hermed ændrede navn, har udvalgt arbejdet med forslag til nyt logo, som nu anvendes.
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 2017 indkaldtes forslag til ”Årets lokalitet”, og blandt de indkomne forslag faldt valget på Elev
Sognehus. Elev Sognehus blev indviet i marts 2015 efter næsten 2 årtiers bestræbelser på at få etableret nogle
sognelokaler i tilslutning til Elev Kirke. Når valget faldt på sognehuset skyldtes det ikke mindst, at huset er et
resultat af et betydeligt, mangeårigt initiativ, og at det hermed er lykkedes ikke alene at få dækket det påtrængende
behov for sognelokaler, men også at få skabt et hus, der er samlingssted for en mangfoldighed af aktiviteter, som
der ikke tidligere var mulighed for i Elev. Dertil kommer så, at huset som bygværk er føjet smukt ind i det
oprindelige landsbymiljø på et centralt sted. Kåringen blev markeret med et hyggeligt arrangement i Sognehuset de
23. september.
Her i 2018 skal vi så se, om vi kan finde nogle gode kandidater til Årets Borger. På forventet efterbevilling er der
lavet annoncer, PR og plakater til indkaldelse af motiverede forslag med frist til fredag den 8. juni
Skoleplanlægning i Elev-Nye.
Aarhus kommune vedtog ved budgetforhandlingerne i september 2017 planlægningen af en ny skole i
Nye-Elev. Skolen forventes i en første etape at blive ibrugtaget i 2022/23. I maj 2017 udsendte Børn&Unge
materiale i forbindelse med overvejelser om midlertidige løsninger i perioden frem til den nye skoles
færdiggørelse, hvor børnetallet stiger som følge af udbygningen i Nye. Som udgangspunkt skulle klassetrinnene 03 fastholdes på Elev skole, mens der var forskellige modeller for en midlertidig placering af de højere trin.
Fællesrådet udtalte sig for en løsningsmodel, der her pegede på Lystrup Skole, begrundet dels i
kapacitetsudnyttelse og den geografiske og trafikmæssige nærhed, og dels i at løsningen kunne imødekomme
nogle behov for renovering, som der i alle tilfælde var behov for. I den endelige løsning blev som en ny model en
udbygning af det eksisterende skolesamarbejde mellem Elev og Hårup fastholdt.
Repræsentanter for Fællesrådet deltog 31. januar i en såkaldt workshop 1:5000 som led i en Visionsproces for et
nyt børn- og unge byggeri i Nye, omfattende såvel skolen som fysiske rammer for vuggestue- og børnehavebørn
samt fritidsbrugere. Projektet kan følges på http://www.aarhus.dk/børnogungeinye.
Høring om Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik:
Kulturudvalget har på Fællesrådets vegne afgivet et positivt høringssvar på Aarhus Kommunes udkast til Sports-og
fritidspolitik 2018-2021. Kommunens politik på området kan ses på http://www.aarhus.dk/politik
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