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Som en fortsættelse af det arbejde, der er blevet startet af tidligere bestyrelser, har vi gennem
det seneste år intensiveret bestyrelsens fokus væk fra at være de bærende kræfter i mange af
foreningens arrangementer til i højere grad at satse på langt mere overordnede projekter.
Derfor har vi forsøgt ikke at involvere os for dybt i det praktiske, men blive bedre til at inddrage flere frivillige kræfter for at flere kan være med til at bære vores beboerforening.
Vi har også ønsket at arbejde på foreningens struktur og fremtid på en måde, så vi er klar til
en større by, flere beboere, mange flere arrangementer og engagement i vores område.
Især har vores kasserer gjort et stort stykke arbejde på at få strømlinet vores regnskab,
interne økonomiske rutiner, indmelding og medlemskartotek, mens vi samtidig forsøger at
holde styr på de forholdsvis nye GDPR-regler for at sikre de persondata, som vi håndterer. En
ændring i vedtægterne sidste år gav os i bestyrelsen beføjelse til at sikre at alle udbetalinger
foregår efter et fire-øjne princip, hvor der altid skal 2 personer til at godkende dem. Det
beskytter både vores kasserer og foreningen.
I beboerhuset lægger Lars fortsat et kæmpe stykke arbejde, der ikke kun begrænser sig til at
styre udlejning og rengøring, men også omfatter et engagement i flere aktiviteter og events.
Sådanne frivillige er værdsat i ethvert foreningsarbejde, og vi er så heldige i LST at have Lars
og andre.
Det er også passende i år at nævne Lars Ole, da han ikke har ønsket genvalg til bestyrelsen,
men har lovet stadig at være til rådighed som senior-konsulent. Lars Ole har en del års
erfaring som både frivillig og som bestyrelsesmedlem, og vi er rigtig glade for hans kæmpe
indsats gennem årene.
I fællesrådet for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted eller LSTK har vores forening et sæde i
forretningsudvalget, hvor Birgit har været vores stemme i år. En væsentlig ting, som arbejdet
der har kastet af sig, er den opgradering og renovering af kirkestien mellem Terp og Lisbjerg.
Stykket mellem letbanestoppet og Terp er netop blevet færdigt, og om ganske kort tid starter
arbejdet fra Lisbjerg ned mod letbanestoppet midt på stien. Også gennem LSTK har der været
gode kontakter til Aarhus Kommune, hvor vi møder meget stor velvilje og imødekommenhed.
Ét af disse møder på kirkestien med LSTK og kommunen gav blandt andet en snak om muligheden for at lave byhaver på en kommunal grund i området, og om at genoplive det sidste
tiloversblevne stykke af den gamle Randersvej fra midten af 1800-tallet – den ligger gemt bag
buskads og højt græs lige til højre for den første del af kirkestien på Bymandsvej. Hvis vi selv
som beboere engagerer os i det, så er det meget let at få kommunens hjælp og støtte til
begge dele.
Synlighed i området er vi i bestyrelsen også startet på at gøre bedre, om end der nok er lang
vej endnu. Men indtil videre har vi lagt mest fokus på at bruge Facebook, men har også tanker
om igen at genoplive det fysiske nyhedsbrev, der bliver husstandsomdelt og tiltag som lokale
opslagstavler eller -skabe, hvor vi på en enkel måde kan fortælle om LSTs arrangementer.
Pylonen i hjørnet af beboerhusets grund, lige på hjørnet af Randersvej og Elevvej, har gennem
nogle år været brugt flittigt, og er også nu på vej mod en mindre renovering. Vi vil gerne flytte
den lidt, da der i forbindelse med vejarbejdet har været ændringer på skilte og kasser foran
den, så den nu ikke længere har helt samme synlighed.
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Gennem året har vi igen haft flere succesfulde aktiviteter både i og omkring beboerhuset, men
også i samarbejde med andre lokale institutionen har vi holdt eksempelvis fastelavn. Der har
været flere nye tiltag som sodavandsdisco til Halloween, ølsmagning i efteråret og især familiefredagsbarerne har været rigtigt godt besøgt.
Derudover var der gengangerne, de traditionelle Lisbjerg-arrangementer som by-/sommerfest,
Mortensaften, julebanko og ikke mindst Sankt Hansaften. Og selvfølgelig også den helt nye
Nytårskur, hvor vi mødtes og ønskede hinanden godt nytår et par dage inde i det nye år.
Alt dette kræver naturligvis arbejde, men det hele bliver nu engang lettere jo flere man deles
om byrden. Vores beboerforening bliver aldrig stærkere end de frivillige, der er med i arbejdet.
Vi i bestyrelsen ser frem til en endnu mere spændende tid med gode arrangementer for os alle
i lokalområdet Lisbjerg, Skejby og Terp. Tak til alle frivillige for endnu et godt år.
På bestyrelsens vegne,
Klaus Maul Jars
Formand
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