
Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2018/19

Kulturudvalget har i perioden bestået af Birgit Donslund, Karsten Hansen, Finn Joensen, Flemming Larsen, 
Chris Olsen, Hans Schiøtt, Arne Pedersen og Jørgen Andersen (formand).

Udvalgets mødevirksomhed har i perioden været begrænset, idet en del af aktiviteterne naturligt har ligget 
i forbindelse med forretningsudvalgets eller andre udvalgs arbejde og været varetaget af 
enkeltmedlemmer.

8520.dk
Kulturudvalget har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af Fællesrådets hjemmeside ”8520.dk”, 
som fortsat er pænt besøgt, og hvis webmaster er Chris Olsen, som fortjener stor tak for sin indsats. 

Årets lokalitet og Årets Borger 
Fællesrådet har fastholdt traditionen med i ulige år at indkalde forslag til ”Årets Lokalitet” og i lige år ”Årets 
Borger”. I maj 2018 indkaldtes forslag til ”Årets borger”, og det var 16. gang, at Fællesrådet tog initiativ til 
at hædre en person, der har gjort en særlig indsats her i 8520-området. Blandt de mange gode forslag, 
Fællesrådet modtog faldt valget på Camilla Jørgensen fra Lystrup Svømning, som igennem en lang årrække 
har virket som frivillig idrætsleder i Lystrup Svømning. Her har hun igennem alle årene ydet en stor og 
betydende indsats, og fra starten været en af dem, der gjorde en forskel, således at Lystrup Svømning 
fortsat har kunnet udvikles og bidrage til at gøre Lystrup til et attraktivt bysamfund at bo i. Siden 2002 har 
hun været foreningens formand - en forening, der i dag er en af landets største svømmeforeninger. I 
motivationen for at hædre Camilla Jørgensen indgik, at det ikke mindst er hendes fortjeneste, at den er 
blevet et fritidstilbud af afgørende betydning og værdi for borgerne i lokalområdet. Fejringen af Camilla 
Jørgensen som Årets Borger 2018 blev markeret ved et arrangement fredag den 28. september på Lystrup 
Skole.

Her i 2019 skal vi så se, om vi kan finde nogle gode kandidater til Årets Lokalitet. På forventet efterbevilling 
er der lavet annoncer, PR og plakater til indkaldelse af motiverede forslag med frist til pinse dvs. fredag den 
7. juni

Ny velkomstfolder.
Til afløsning af den hidtidige velkomstfolder, der efterhånden havde nogle år på bagen og nogle punkter var
blevet forældet, har udvalget fået produceret en ny udgave. Ideen er videreført med en kort anprisning af 
området, nogle gode fotos og et bykort. Derudover tjener folderen til at gør opmærksom på fællesrådets 
hjemmeside.
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