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Årets Borger
Efter annoncering i ma  indoom en rkooe gode forslagt Klltlrldvalget beslltede at indsille, at Erling 
Korreborg blev oåret for sit store arbe de som formand for Beboerhlsett Kåringen fandt sted ved et 
velbesøgt arrangement i Beboerhlset  den 25t september 2010t

Kulturby 2017
Klltlrldvalget fo en henvendelse fra Lystrlp Biblioteo om at medviroe ved et orienteringsarrangement om
Klltlrby-pro eotett Fklles arrangement med Trevor Davies fandt sted den 15t septembert Der er siden fllgt
op overfor seoretariartet mht at høre, hvordan et looalområde som vores oan indgår/få gavn af pro eotet, 
men der er iooe modtaget reaoiont

Velkomstfolder ”Hos os i Lystru””.
Klltlrldvalget har beslltet at arbe de videre med et ooncept, der soal aføse bogen ”Hos os”t Der soal  
dels laves en enoel folder, som er let at a olrføre og dels en h emmeside/portalt

 Der er modtaget ilbld på portalen, som det egentlig var Klltlrldvalgets indsilling at arbe de videre med 
med henblio på  en løsning, der er lafkngig af leverandør, er enoel at administrere og som oan ldbyggest 
I første omgang lden annoncefnansiering af drift mvt, Fkllesrådets FU havde givet bevilling il etableringt 

Efter møde med en reprksentant for Erhvervsforeningen har der imidlerid vist sig en mllighed for at indgå
et samarbe de med Looalavisen, således at portalen bliver en facilitet drevet derfrat Det er beslltet at 
prøve at forfølge denne løsning i regi af ”Liv i Lystrlp”t Portalen bliver i givet fald en del af Looalavisens 
nyhedsmedie men med fools på Lystrlpt Dvst annoncebåret og inden for Looalavisens soabelonert LIF og 
Erhvervsforeningen soal nl inddrages aoivt med henblio på sammen med Fkllesrådet at aflare interesser, 
ønsoer og orav, hvorefter der soal forhandles med Looalavisent Hvis ve en viser sig farbar løses en rkooe 
vksentlige problemsillinger med driftsøoonomi, hosing og webmastert Startomoostninger vil derldover 
vkre besoednet Portalen soal give mllighed for annoncering af arrangementer og have linos il centrale 
medlemsforeninger mvt herlnder Fkllesrådet, i hvis regi mere generelle arioler, informaioner og omtaler 
af 8520-området Lystrlp soal ldarbe dest Dete indebkrer, at der fortsat soal reserveres penge og 
ressolrcer il ldvioling af Fkllesrådets h emmeside, men på et enolere nivealt Arbe det pågårt
 Folderen soal indeholde en oort besorivelse af området, et byoort samt vigige adresser, linos mv og i øvrigt
annoncere portalent

Årets Lokalitet.
Der er indoaldt forslag il  rets Looalitet 2011t Frist for forslag er 30t ma t

Liv i Lystru”.
Klltlrldvalget bidrog il indvielsen af Bevkgelsesparoen med en lille fkllessangt


