
Beretning fra Kulturudvalget, Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2021/2022

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

Udvalgets mødevirksomhed har i perioden været begrænset, dels pga corona-situationen og dels fordi en 
del af aktiviteter 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. Efter 
drøftelse har Fællesrådets Forretningsudvalg godkendt, at hjemmesiden ikke længere har en egentlig 
kalender. I stedet oprettes links og henvisninger til facebooksider til de forskellige brugere, institutioner, 
foreninger m.v. Tiden var løbet fra en egentlig kalender på hjemmesiden, der overvejende kun blev brugt af
kirkerne. 

 Kulturudvalget havde i sidste periode en intention om at indlede et arbejde med at udvikle hjemmesiden 
8520.dk yderligere med henblik på her at søge etableret en velegnet platform for debat og information som
alternativ til f. eks. facebook, og i den sammenhæng tage kontakt til nogle – gerne lidt yngre – medborgere 
med henblik på at få etableret et temamøde for idèudveksling og rekruttering til en udviklings- og 
redaktionsgruppe. Udvalget er pt ikke kommet længere hermed.

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 2021 indkaldtes forslag til ”Årets Lokalitet”, hvor formålet er at hædre en lokalitet, bygning, 
vej, virksomhed eller en institution, der bidrager til at højne standarden i lokalområdet. 
Her blev det netop indviede Renseværk i Nye valgt som er aktuelt, konkret og perspektivrigt bud på et 
projekt, der peger fremad som led i tidens bestræbelser på bæredygtighed. Kåringen fandt sted ved en 
reception på stedet den 17. september.
Kulturudvalget har netop indkaldt forslag til Årets Borger 2022. Her udløber fristen den 3. juni 2021.
 

Lokalt Valgmøde op til kommunalvalget
Som optakt til kommunalvalget den 16. november 2021 arrangerede Fællesrådet valgmøde i Elsted-Lystrup 
Beboerhus den 4. november. Til mødet var inviteret kandidater, der havde bopæl i eller tæt på 8520 
området. Intentionen med at arrangere mødet som et lokalt valgmøde var at fastholde debatten om en 
række lokale spørgsmål: Udviklingen af bymidten i Lystrup, Helhedsplanen for Nye, muligheder for 
byudviklingen gennem fortætning, harmonisering af veje, indpasning af sociale institutioner og tilbud til 
børn og unge. 
I panelet af byrådskandidater var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk 
Folkeparti, Radikale og socialdemokratiet repræsenteret. Mødet var velbesøgt, og ikke uventet var der 
mange positive tilkendegivelser fra kandidaterne til de forskellige spørgsmål. Det var ved den efterfølgende 
evaluering opfattelsen, at tilrettelæggelsen og specielt opstarten kunne have været bedre forberedt.



Visionsgruppe vedr. et nyt bibliotek.
Et led i tankerne om udviklingen af et projekt for Lystrup Bymidte og et af de emner, der var oppe i 
forbindelse med de to workshops om bymidteplanerne og det af Fællesrådets afholdte valgmøde i 
november, er ønsket om bedre og mere centralt placerede faciliteter for Lystrup Bibliotek og den lokale 
borgerservice. Med henblik på at udarbejde et bidrag til disse planer har Fællesrådet i regi af Kulturudvalget
nedsat en såkaldt Visionsgruppe, der skal arbejde med ideer og behov. Visionsgruppen består pt. af 
Ragnhild Vanderskrog, Kristian Bork Sørensen, Chris Olsen og Jørgen Andersen. Gruppen er aktuelt i gang 
med at udarbejde en behovsanalyse og søge inspiration fra andre nyere omegnsbiblioteker.


