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På repræsentantskabsmødet  den 23. maj 2012 kunne Kulturudvalget efter længere tids forberedelse 
præsentere arvtageren for den tidligere ”Velkomstbog” i form af sitet 8520.dk. Med en vis stolthed oplystes, 
at den skulle i luften lige efter mødet. Det gik ikke helt så hurtigt, som præsten prækede , fordi vi helt 
uventet røg ind i den problematik, at domænenavnet 8520.dk ikke var vores, men tilhørte en privatmand, 
der var tidligere borger i Lystrup. Efter en længere proces lykkedes det at nå til enighed om overtagelsen af 
navnet for et rimeligt beløb.

Sitet kunne herefter gå i luften og blev efter sommerferien fulgt op af en husstandsomdelt folder, som 
reklamerede for hjemmesiden. Et antal eksemplarer af folderen er samtidig lagt frem hos byens 
ejendomsmæglere, hvor den blev vel modtaget, og på biblioteket. Her ved dette møde har vi lagt den frem 
til interesserede. Kulturudvalget og Fællesrådets forretningsudvalg drøfter løbende indhold til 
hjemmesiden, og vi modtager meget gerne forslag til forbedringer.

I maj 2012 indkaldtes forslag til Årets Borger 2012, og efter at der fristens udløb var indkommet adskillige 
velmotiverede forslag, valgte Fællesrådet efter indstilling fra Kulturudvalget at kåre Carl Erik Vase til Årets 
Borger 2012. Motiveringen gik dels på Vases store indsats som frivillig omkring bl. a. Sønderskovhus og 
Lystrup Kirke, men også på hans utraditionelle tilgang til at gøre en indsats og tage et initiativ, som da han 
gik forrest i et initiativ med at holde byen ren, et initiativ, der fik sit helt særlige perspektiv, fordi den 
tidligere efterskoleforstander tog kontakt til skolen og fik nogle elever med på holdet. 

 Typisk for Carl Erik Vase er da også, at han for at blive ”Årets Borger” betingede sig, at det ikke kun var ham, 
men også nogle af de elever, som gik med i initiativet med at holde byen ren, der skulle have del i prisen.  
Årets Borger 2012 blev  derfor Carl Erik Vase og Co, hvor Co var de to skoleelever Sofie Højen Kyed og 
Nanna Hein Knudsen. Fejringen af  Årets Borger og Co fandt sted  ved et hyggeligt kaffebord den 29. 
september på  Lokalcenter Sønderskovhus

 I maj 2013 har Kulturudvalget indkaldt forslag til Årets Lokalitet 2013. Fristen for forslag er 31. maj. 
Kåringen finder sted efter sommerferien.


