
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Kulturudvalget

 Referat af teams-møde i Kulturudvalget den 25. marts 2021, kl. 19.30.
Deltagere: Flemming Larsen, Chris Olsen, Arne Pedersen, Jørgen Andersen.
Afbud: Finn Joensen, Jan Sørensen, Carsten Hansen, Hans Schiøtt.

Hjemmeside/rapport om kommunikation i oplandet.

Det af Aarhus Kommune nedsatte Oplandsudvalg har som et af sine temaer ”Kommunikationsformen i 
forhold til oplandsbyerne”. Til brug for arbejdet med dette tema, har udvalget fået et konsulentfirma 
Silverbullit R&I til at gennemføre en undersøgelse om emnet blandt et udsnit af borgere i oplandet. 
Rapporten kan ses på et link på 8520.dk

Blandt rapportens hovedresultater peges på, at et område som Lystrup-Elsted-Elev-Nye scorer lavt såvel 
mht borgernes vurdering af kommunikationen mellem borgere og kommune/fællesråd, ligesom der også 
scores lav på engagement i lokalsamfundet. Uanset at resultaterne bl. a. kan bunde i helt generelle forhold 
som bysamfundenes størrelse, giver rapporten efter Kulturudvalgets opfattelse anledning til at tage temaet 
op og undersøge mulighederne for at agere på spørgsmålene.

Kulturudvalget vedtog derefter et forslag om, at der indledes et arbejde med at udvikle hjemmesiden 
8520.dk yderligere med henblik på her at søge etableret en platform for en debat og mere synlig 
informationsudveksling. Facebook kunne bruges som en henvisning hertil. Der skulle i den sammenhæng 
tages kontakt til et antal personer – gerne i den lidt yngre generation - med henblik på at etablere et 
temamøde for idéudveksling og rekruttering til en udviklings-/redaktionsgruppe, der kunne arbejde med 
sagen sammen med Chris O. JA og FlL arbejder videre med forslag til emner. JS inddrages. Udgifter til 
udvikling af hjemmesiden skulle der være udmærket luft til.

Sagen tages op på næste møde i FU.

På forslag fra Chris ændres adressen på kontakt fra info@8520.dk til kontakt@8520.dk for at minimere 
spam.

Folder
Nuværende folder bevares. Evt. sker genoptryk, hvis behov inden en ny folder bliver aktuel i lys af 
ovenstående.

Årets Lokalitet

Traditionen med indkaldelse af forslag til Årets Lokalitet (ulige år) fastholdes. Sker i maj.

Ref.
JA

mailto:kontakt@8520.dk
mailto:info@8520.dk

