
Kulturudvalgets beretning 2008 

 

Kulturudvalget består af Anne Mette Kallhauge, Hans Schiøtt, Holger Thing, Grethe Matthisen, 

Marianne Jensen, Gudrun Vandel, sekretær, og mig Annelise Søndengaard som er formand. 

Vi har haft 6 møder i det forløbne år og deltaget i et par møder i forbindelse med andre udvalg. Vi 

har udformet indsigelsen til Århus kommune mod nedskæring af vore lokale bibliotek og vi har 

været til møde med beboerhusets aktivitetsudvalg. Det møde der resulterede i Engsø arrangementet 

3. juni 

Vi havde i august sidste år valgt året lokalitet som blev Elsted kirkegård. Overrækkelsen af 

udmærkelsen til Elsted menighedsråd der har stået for de to nye kirkegårdsudvidelser fandt sted ved 

Elsted sognegårds 25 år jubilæum 12. august 2007 i sognegården. 

Vi har så her i år fundet frem til årets borger der i år skal være Gerda og Børge Mikkelsen 

begrundelsen er at finde i deres store arbejde for ældre mennesker her i 8520. 

Overrækkelsen vil med stor sandsynlighed finde sted d. 19. juni på Sønderskovhus i forbindelse 

med en cafeeftermiddag. 

Udvælgelsen af Gerda og Børge er sket efter en annoncering der gav 8 henvendelser og 7 forslag og 

som vi så diskuterede i udvalget inden vi fandt frem til en enighed om Valget. 

Vi har igennem de sidste fire år arbejdet med de gamle planer om en kulturpark blot i en ny udgave 

idet vi har arbejdet med en bymidtetænkning omkring Sønderskoven. 

Byplanudvalget arbejde på samme linje med deres bevægeparkideer og vi har derefter ligget lidt 

under drejet og ikke rigtig vidst hvor vi stod. 

Imidlertid har vi fået grønt lys fra Fu til at arbejde videre med et projekt som kan indgå i det store 

projekt ” bevægepark” og vi vil fortsætte vores undersøgelser idet vi her i august skal op at se på 

naturlegepladser, børn og skov i Ålborg hos Per Tornberg. 

Annelise Søndengaard 


