
Beretning fra Fællesrådets Kulturudvalg 2010/2011.
Udvalget har bestået af: Jørgen Andersen (formand), Karsten Hansen, Flemming Larsen og Hans 
Schiøtt.
Årets Borger
Efter annoncering i maj indkom en række gode forslag. Kulturudvalget besluttede at indstille, at 
Erling Korreborg blev kåret for sit store arbejde som formand for Beboerhuset. Kåringen fandt sted 
ved et velbesøgt arrangement i Beboerhuset  den 25. september 2010.
Kulturby 2017
Kulturudvalget fik en henvendelse fra Lystrup Bibliotek om at medvirke ved et 
orienteringsarrangement om Kulturby-projektet. Fælles arrangement med Trevor Davies fandt sted 
den 15. september. Der er siden fulgt op overfor sekretariartet mht at høre, hvordan et lokalområde 
som vores kan indgår/få gavn af projektet, men der er ikke modtaget reaktion.
Velkomstfolder ”Hos os i Lystrup”.
Kulturudvalget har besluttet at arbejde videre med et koncept, der skal afløse bogen ”Hos os”. Der 
skal  dels laves en enkel folder, som er let at ajourføre og dels en hjemmeside/portal.
 Der er modtaget tilbud på portalen, som det egentlig var Kulturudvalgets indstilling at arbejde 
videre med med henblik på  en løsning, der er uafhængig af leverandør, er enkel at administrere og 
som kan udbygges. I første omgang uden annoncefinansiering af drift mv., Fællesrådets FU havde 
givet bevilling til etablering. 
Efter møde med en repræsentant for Erhvervsforeningen har der imidlertid vist sig en mulighed for 
at indgå et samarbejde med Lokalavisen, således at portalen bliver en facilitet drevet derfra. Det er 
besluttet at prøve at forfølge denne løsning i regi af ”Liv i Lystrup”. Portalen bliver i givet fald en 
del af Lokalavisens nyhedsmedie men med fokus på Lystrup. Dvs. annoncebåret og inden for 
Lokalavisens skabeloner. LIF og Erhvervsforeningen skal nu inddrages aktivt med henblik på 
sammen med Fællesrådet at afklare interesser, ønsker og krav, hvorefter der skal forhandles med 
Lokalavisen. Hvis vejen viser sig farbar løses en række væsentlige problemstillinger med 
driftsøkonomi, hosting og webmaster. Startomkostninger vil derudover være beskedne. Portalen 
skal give mulighed for annoncering af arrangementer og have links til centrale medlemsforeninger 
mv. herunder Fællesrådet, i hvis regi mere generelle artikler, informationer og omtaler af 8520-
området Lystrup skal udarbejdes. Dette indebærer, at der fortsat skal reserveres penge og ressourcer 
til udvikling af Fællesrådets hjemmeside, men på et enklere niveau. Arbejdet pågår.
 Folderen skal indeholde en kort beskrivelse af området, et bykort samt vigtige adresser, links mv 
og i øvrigt annoncere portalen.
Årets Lokalitet.
Der er indkaldt forslag til Årets Lokalitet 2011. Frist for forslag er 30. maj.
Liv i Lystrup.
Kulturudvalget bidrog til indvielsen af Bevægelsesparken med en lille fællessang.


