
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Kulturudvalget

REFERAT af MØDE i KULTURUDVALGET 23. april 2018 kl. 17.00 hos JA.

Tilstede: Birgit D., Fl. L, Chris O., Karsten H., Arne P., Jørgen A.
Fraværende: Hans S. og Finn J.

1. Status hjemmeside.
CO er godt tllreds med den nye teknik, som lungerer letere og bedre end den tdligere.
Der ligger en opgave i at lå fere tl at bidrage tl begivenhedskalenderen. Generel oplordring hertl 
skal ud l. eks. via aktuelt tl medlemmerne.
Medlemsoversigten skal løres ajour (snakke med PTrier) og fytes hen under ”Fællesråd”.

2. Skal vi lave ny velkomstolderr
Enighed herom. Indhold og lay out mv drøfet. CO og JA på opgaven.

3. Årets Borger.
Enighed om at lortsæte med Årets Borger og Lokalttet som nu.
Annonce og PR i uge 20 og 21. Frist lor lorslag 8. juni 2018.

4. Status lorsamlingspladsen.
Der henvistes tl udkast tl bidrag tl lormandens beretning herom.
Sagen er endt i et limbo mellem lorskellige aldelinger i Teknik &Miljø. Et lorslag om en 
projektgruppe med deltagere der- og herlra er ikke taget op. Pt kan vi lorvente et udbedring al 
pladsens aslaltbelægning og måske et tlbud om nogle plantekasser/bordebænkesæt eller lign. 
Status altså: Ikke en udgang, der ar atraktv lor Fællesrådet mht tl at pute yderligere ressourcer i 
endsige indgår en brugerafale om.

5. Status Liv i Lystrup.
FL.L orienterede om, at COOP har meldt ud at man er i kontakt med Aarhus og Omegn.
Fl. L orienterede om, at han, Birgit D., Stefen S. og JA havde været tl møde med Reitan gruppen i 
Horsens samme dag. Meget interessant og velorienteret mand, Stelan rr. Ikke positve toner 
omkring Bymidte-ideen. Interesseret i området omkring brandstatonen, som man vil arbejde 
videre med, og hvor de vil vende tlbage.
Birgit D. orienterede om kontakt tl Tækker Group. Tækker vender tlbage med resons på jævnlige 
møder.

6. Beretning.
Udkast tl beretning godkendt.

Rel: JA


