
Beretning Kulturudvalget 2012

Kulturudvalget har i det forløbne år arbejdet dels etableringen af en ny hjemmeside, en portal for 
Lystrup-Elsted-Elev eller 8520, og dels med Årets Lokalitet henholdsvis Borger.
Det sidste først: Efter indkaldelse af forslag i forsommeren kunne Kulturudvalget blandt flere gode 
forslag kåre Æblehaven som årets lokalitet og kåringen blev markeret den 18. september 2011, hvor 
rådmand Laura Hay kastede glans over begivenheden og skruede et skilt på den til lejligheden 
donerede bænk. Traktementet bød på æbler, æblecider og most – og chips, som blev indtaget i et 
noget fugtigt vejr. Forslaget var stillet af Per Aabo, som med henvisning til tidligere oversvømmelse 
og morads skrev, at den gamle æbleplantage ved at kommunen havde valgt at frilægge bækken og 
rydde op i plantagen var blevet en område som det i dag er en fornøjelse at bevæge sig i -  endnu et 
rigtigt dejligt grønt åndehul i byen.
Her i maj er det som det traditionen i lige år indkaldt forslag til Årets Borger 2012. Fristen er 4. juni 
. Vi håber at der også i år vil være mange gode velmotiverede forslag.
Tilbage til hjemmesiden:
Fællesrådet v/ Kulturudvalget har tidligere i to omgange udgivet en såkaldt velkomstbog. En lille 
fin husstandsomdelt publikation med artikler og oplysninger om byen, rettet både mod nuværende 
borgere og mod tilflyttere. Publikationen var delvis reklamefinansieret, og det var ved at være på 
tide, at tænke på en ny udgave, idet den nuværende er fra 2004.
I stedet for en trykt publikation har vi som det blev omtalt i beretningen sidste år valgt at hoppe på 
IT-bølgen, som er nutidens medie for netop sådant et indhold og målgruppe, som velkomstbogen 
skulle rettes i mod, og samle kræfterne om at få etableret en website, en internetbaseret portal for 
området. 
Det har der også tidligere været planer om sammen med andre interessenter, men som imidlertid var 
strandet, bl. a. begrundet i praktik. 
Efter en række forskellige overvejelser og sonderinger med mulige partnere har vi i Fællesrådet 
valgt i udgangspunktet at lade portalen være Fællesrådets initiativ, og at gå rimeligt lavpraktisk til 
værks, d.v.s. at vi i udgangspunktet ikke baserer os på reklameindtægter og store arbejdsmæssige 
krav til pasning af hjemmesiden. Da samtidig fællesrådets nuværende hjemmeside trængte til en 
modernisering, kunne man så at sige slå flere fluer med eet smæk. Få en tidssvarende erstatning for 
velkomstbogen, få moderniseret fællesrådets hjemmeside og få taget initiativ til en portal for 8520-
området med en række forskellige faciliteter, som ud over artikler, beskrivelser og links også 
omfatter nyheder og mulighed for at annoncere arrangementer.  
Portalen er nu klar til at gå i luften i sin første version efter en præsentation her i aften. Det er 
vigtigt at understrege, at det er hensigten løbende at udbygge siden med bl. a. artikelstof, og at der 
er valgt en løsning, som giver mulighed for yderligere udvikling i samarbejde med nogle af de 
andre væsentlige  aktører i byen. På et senere tidspunkt her i forsommeren er der planlagt udgivet en 
mindre husstandsomdelt folder, som gør opmærksom på det nye site 8520.dk og som kan ligge hos 
bl. a. ejendomsmæglere, biblioteket mv.


