
Referat af generalforsamling i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening  

mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 på Lystrup Bibliotek 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Lennie Boesen blev valgt som dirigent.  

2. Foreningens beretning:  

Formand for foreningen Sven Aage Christensen aflagde beretning. 

Foreningen er oprettet i efteråret 2014, og den nuværende bestyrelse blev valgt på 

generalforsamlingen den 10. marts 2015.  

Der er blevet afholdt en række arrangementer.  

Den 14/4-15 i Lystrup Kirke: Marianne Vasard Nielsen fortalte om Lystrup stationsbys historie. Der 

var også en opfordring til at indlevere / låne / identificere billeder til den lokalhistoriske samling.  

Den 28/5-15 i Sognehuset i Elev: byvandring med Lennie Boesen som fortalte om Elev og 

landskabet.  

Den 27/8-15 i Elsted Sognegård: Søren H. Andersen fra Moesgaard Museum om Lystrup båden.  

Den 14/11-15 Arkivernes dag på Lystrup Bibliotek: kvindernes arbejdsliv i sidste halvdel af det 20. 

århundrede. Bodil Kaa, Karna Staal, Rita Lajer og Jytte Lajer fortalte.    

Den 8/2 2016 i Elev Sognehus: Lennie Boesen og Johannes Jensen om granitstenenes vandring i 

Elev og Elev Kirke, og Inger Hvidkjær om Herligsminde og anden lokalhistorie i Elev ud fra artikler i 

Årbogen 2015.   

Den 23/2 2016 i Elsted Sognegård: Inge Riisgaard om Saastrupgård, Arne Pedersen om Carolines 

skudsmålsbog og Marianne Vasard Nielsen om Hedeskovgårds udstykning og anden lokalhistorie ud 

fra artikler i Årbogen 2015.  

Den 8/3 2016 i Lystrup Kirke: Finn Gyldenløv om gården Sigholm. Bente Gyldenløv om Saastrupgård 

og Kristian Lyngby om jernbanen ud fra artiklerne i Årbogen 2015.  

Der er pt. 90 medlemmer i foreningen.   

3. Godkendelse af regnskab: 

Kasserer Lars Konradsen gennemgik regnskabet for 2015, der udviser et overskud på 2388,76 kr.  

Revisorerne Inge Riisgaard og Lennie Boesen har godkendt regnskabet i en mailkorrespondance, 

som dog ikke er underskrevet endnu. Den mail, hvori godkendelsen foreligger, skal vedlægges som 

bilag til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.  

Tage Petersen har givet et godt bud på, hvordan regnskabet kan stilles op i et regneark; revisorerne 

Inge Riisgaard og Lennie Boesen opfordrer bestyrelsen til at fortsætte med føre regnskabet på 

samme vis.  

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:  

Lars Konradsen orienterede om de manglende indbetalinger af kontingent for 2016. Lennie Boesen 

opfordrede bestyrelsen til at udsende en påmindelse til de 26 medlemmer, som ikke har betalt 

deres kontingent for 2016 endnu. Bestyrelsen regner med et overskud på 3400 kr. Budgettet blev 

godkendt, og man enedes om, ikke at hæve kontingentet.    

5. Kommende virksomhed:  

Bestyrelsen påtænker et arrangement i august / september, samt et arrangement i forbindelse med 

arkivernes dag, den 2. lørdag i november.  



Lennie Boesen fra den lokalhistoriske samling foreslog, at der skulle være to arrangementer om 

året i hvert af de tre sogne – henholdsvis forår og efterår.  

Forslag til arrangement i Elev efteråret 2016: Der mangler medlemmer fra de nye boligområder i 

Elev (Koldkilde og Engelstoft). Man kunne holde et foredrag om gården Herligsminde (Lennie 

Boesen) og Noruplund (Hanne Villadsen): Kom og hør historien om stedet, hvor du bor.  

Der blev gjort reklame for åbning af udstillingen om det gamle Lystrup: 14 fotostater udstilles i 

Lystrup Kirke. Fotostaterne er fremstillet af arbejdsgruppen for den lokalhistoriske samling og 

betalt af Lystrup menighedsråd. Der er åbning af udstillingen søndag den 10. april kl. 12.30.  

6. Indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8 i vedtægterne:  

Poul Erik Enevoldsen og Tage Petersen var på valg. Poul Erik Enevoldsen ønsker ikke genvalg. Tage 

Petersen og Birgit Krarup blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.   

Steen Marcussen blev genvalgt som suppleant; han er på valg i 2018.  

Poul Erik Enevoldsen blev valgt som suppleant; han er på valg i 2017.  

8. Valg af revisor jf. § 8 i vedtægterne:  

Inge Riisgaard og Lennie Boesen ønskede ikke at blive genvalgt som revisorer.  

Poul Erik Pedersen blev valgt som revisor for to år. Bestyrelsen søger blandt medlemmer en person, 

som opfordres til at påtage sig opgaven som den anden revisor. Generalforsamlingen støtter op om 

denne beslutning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er enten Inge Riisgaard eller Lennie Boesen parat 

til at påtage sig opgaven.  

9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling:  

Marianne Vasard Nielsen arbejder sammen med Lennie Boesen ihærdigt på at få gjort udstillingen 

til Lystrup Kirke færdig. Andre i arbejdsgruppen er gang med at skrive tekster til Årbogen 2016. 

Artiklerne skal være færdige inden sommerferien. Årbogen udkommer midt i oktober.  

Arbejdsopgaverne i den lokalhistoriske samling er fordelt efter interesse: Nogle registrer data i 

Arkibas. Andre arkiverer materialer (bl.a. billeder og avisudklip) på systematisk vis. Der er også 

medlemmer af arbejdsgruppen, der er interesseret i den mundtlige formidling af lokalhistorien. 

Marianne Vasard Nielsen repræsenterer Aarhus Nord i den arbejdsgruppe, der forbereder 

udstillingen, som arrangeres i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum. Udstillingen åbner den 1. 

april i Rådhushallen. Senere flyttes udstillingen til Dokk1.   

Nye ideer til foreningen kunne evt. fremkomme, hvis man retter henvendelse til medlemmerne.  

Det ville være interessant at få lokalhistorisk materiale (fotostater) udstillet i de andre sognegårde. 

Der kunne måske blive en fotostatudstilling til Elev i 2018 eller 2019. 

Det blev nævnt, at det kan have stor betydning at skabe lokalhistorisk interesse hos skoleelver, hvis 

der er udarbejdet et materiale / undervisningsforløb, som skolerne kan benytte sig af.  

10. Eventuelt:  

Der var ingen emner under eventuelt.  

Referent: Hans Boas  


