
Beretning fra Børn og Ungeudvalget 2005 
 
Det forgangene år har budt på en del nye og spændene opgaver. 
 
Første store udfordring var vores deltagelse i Lystrup erhvervs og byfest . 
Det blev ikke til den store koncert som vi først havde tænkt os men i stedet blev det til en hoppedag 
med nordens største Hoppepude.   
Hoppepuden var af en sådan størrelse at det var på nippen til at den nær aldrig var kommet ind i 
hallen men med god hjælp fra de stærke mænd fra ABS Alarm i Lystrup lykkes det 
  
Og så var festen åben for byens børn. Det blev en god dag med besøg af dagplejen børnehaver -
SFOér -skoler og fritidshjem. 
Om eftermiddagen var der også åben for alle der havde lyst. Sidst på dagen var der underholdning 
af tryllekunstneren Jesper Grønkjær det blev alt i alt en dejlig dag med besøg af en masse glade 
børn og forældre 
 
De sidste 2 år har Børn og unge udvalget været en del af en arbejdsgruppe hvis opgave har været at 
undersøge mulighederne for at starte et Idrætsfritidshjem i Lystrup idrætscenter. 
Det har været en lang og spændene proces 
 
Tanken i foreningen er ”mere liv i LIF”. Vi har været på studietur  til Skjold i Kbh. og er herfra 
inspireret til ideen om at lave en klub i eftermiddagstimerne med udgangspunkt i idrætsforeningens 
lokaler. 
Vi ønsker hermed at  øge indsatsen for at inddrage og fastholde skolebørnene i et aktivt fritidsliv. 
 
Århus kommune har givet tilsagn om tilskud til 160 fritidsklub- eller fritidshjemspladser 
Idrætstilbuddet skal være af en anden karakter end det ”almindelige ”klubtilbud  og ligeledes af en 
anden karakter end idrætsforeningens vante tilbud. Det skal appellere til en bredere kreds og have et 
alsidigt idrætsindhold. 
DGI Århusegnen afsætter midler til foreningssupport og materialer 
 
Vi har på nuværende tidspunkt indledt en dialog med de eksisterende fritidshjem og Klubben 
Idet vi håb på et fremtidigt arbejde på tværs  
Der er meget at tage hensyn til og vi har meget travlt idet vi har planer om at starte op efter 
sommerferien. 
 
Sommer aktiviteterne i samarbejde med LIF og F&K vil igen i år være i lystruphallen i ugerne 
28-29 og 30 i tidsrummet  kl. 10-16 mandag til fredag 
Tilbudet er for alle skolebørn   
 
På udvalgets vegne 
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Formand B&U 


