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Lystrup den 15. marts 2018 

Referat af generalforsamling i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening tirsdag den 15. marts 2018 kl. 

19.30 på Lystrup Bibliotek 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Per Aabo Andersen påtog sig opgaven som dirigent.  

Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

Tage Petersen blev referent.  

 

2. Foreningens beretning  

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske forenings formand, Svend Aage Christensen bød 

velkommen til årets generalforsamling og gav en gennemgang af foreningens 

arrangementer siden sidste generalforsamling: 

29. august afholdtes foredrag om ELOPAK, hvor Inge Møller og Gerda Nielsen, hhv. 

nuværende og tidligere medarbejder, havde sammensat et spændende og oplysende 

foredrag om firmaet, med start på Trøjborg som Jyllands Papirværk med mange forskellige 

varer, udflytningen til Lystrup, med navneændringen til Schou Packing med hovedvægt på 

mælke- og juice kartoner, og til det nuværende ELOPAK.  

Efter foredraget blev deltagerne inviteret til rundvisning på virksomheden 24. oktober, som 

Inge Møller arrangerede. 23 interesserede tilmeldte sig, og de fik en spændende aften på 

den meget automatiserede virksomhed. 

Arkivernes dag den 11. november, blev afholdt på Elsted Skole, hvor tidligere lærere, 

Lisegrete Blach og Peter Møller, samt førstelærerens datter, Hanne Ladefoged, fortalte om 

skolen, som til op i tresserne var i det nuværende beboerhus.  

Den store tilflytning til Lystrup-Elsted området gjorde skolen for lille, og i starten af 

halvfjerdserne flyttede den i de nuværende bygninger. 

Lokalarkivet udgav årbogen 2017 den 13. november på biblioteket ved et mindre 

traktement, og foreningens medlemmer kunne her få årbogen udleveret. 

I 2017 arrangerede foreningen tre foredrag som opfølgning på årbog 2016, hvoraf det 

tredje afholdtes to uger efter generalforsamlingen.  

Det har vi i 2018 begrænset til to foredrag, hvoraf det første blev afholdt 8. februar i Elev 

sognehus med hovedvægt på årbogens artikler om Elev, som Lennie Boesen, Tage Petersen 

og Sven-Erik Holm Nielsen levende fortalte om. 8. marts afholdtes andet foredrag i Lystrup 

kirkes mødesal, hvor Marianne Vasard og Peer Kjær Andersen fortalte om årbogens artikler 

med hovedvægt på Lystrup og Elsted.  

Begge arrangementer havde et fint fremmøde, tak for det. 
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3. Godkendelse af regnskab 

Lars Konradsen, foreningens kasserer, fremlagde regnskabet, som er blevet godkendt af de to 

revisorer.  

Der har i 2017 været et resultat på -2.055,25 kr.  

Foreningen havde en egenkapital på 7.307,00 kr. ved udgangen af året. 

Det blev oplyst, at årsagen til årets underskud på regnskabet var, at der i 2017 var indkøbt Årbøger, 

som først genererer indtægt i 2018 regnskabet. 

Årsagen til at køb af årbøger er et ”skævt” beløb, selv om foreningen betaler 50,- kr. for hver bog, 

er at posten for køb af Årbøger også indeholder beløb til forsendelse af årbøgerne til ikke lokale 

medlemmer. 

Der blev rejst kritik af at regnskabet ikke indeholdt Budget for 2018. 

Det blev kritiseret, at der ikke bliver udsendt en kvittering eller evt. et medlemskort, således at 

medlemmerne kan se, hvilket år de har betalt for. 

Det blev kritiseret, at det tilsyneladende ikke er alle medlemmer, der får tilsendt mail fra 

foreningen og at der tilsyneladende er medlemmer, som ikke har fået tilsendt Årbogen, ligesom der 

er enkelte medlemmer, der har fået tilsendt 2 eksemplarer. 

Kritikken blev taget til efterretning. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent  

Der blev ikke fremlagt budget for 2017. 

Kontingentet forudsættes uændret, 100 kr.  

 

5. Kommende virksomhed  

Ud over arrangementer vedrørende Arkivernes Dag og i forbindelse med udgivelse af Årbog 2018, 

er der ikke planlagt yderligere aktiviteter. 

Foreningen arbejder for et arrangement om en lokal virksomhed, evt. Terma, hvis det er 

muligt. 

Der blev foreslået, at foreningen evt. kunne arrangere et besøg på Lisbjerg Forbrændingsanlæg.  

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8  

De to medlemmer der var på valg blev genvalgt: Birgit Krarup og Tage Petersen blev genvalgt. 

Per Kjær Andersen og Arild Richard Larsen blev valgt som suppleanter.  

 

8. Valg af revisor jf. § 8 

Flemming Larsen og Poul Erik Pedersen blev genvalgt som revisorer.  
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9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling v / arkivleder Marianne 

Vasard Nielsen,   

Vi mødes hver mandag fra 15 til 17 i arbejdsgruppen på lokalhistorisk Samling her på biblioteket.  

I øjeblikket er vi 6 frivillige og undertegnede. 

Generelt er åbningstiden både arbejdstid og tid til at behandle opgaver fra borgere, der kommer til 

os. 

1. spørgsmål – om området, eller evt. Slægtsforskning 

2. aflevering – billeder, protokoller, erindringer – mange forskellige ting finder vej til vores Samling 

3. rettelser – folk der i vores kalendere eller Årbøger er stødt på noget de mener er ukorrekt. – Vi 

undersøger gerne disse ting og modtager MEGET gerne disse henvendelser – og gerne med 

dokumentation for vores misforståelser eller fejl. 

Andre opgaver er vores foredrag: 

2017 var der 4 foredrag om Årbog 2016 

På Sønderskovhus – v/Marianne. 

I Elev sognehus v/Lennie 

I Elsted sognegård v/ Marianne, Peer, Inge og Arne 

I Lystrup kirkesal v/ Marianne, Peer, Bente, Finn og Kristian. 

Disse foredrag har vi i 2018 skåret ned til 3 – og i Lystrup kun med en foredragsholder. 

Så har vi skrevet artikler til Årbog 2017 og til Elsted kirkeblad 

Vandring med skoleklasse - og hjælp til Pernille, der laver vandringer for dagpleje- og børnehave 

børn 

Endelig deltager arkivets leder i en række møder i foreningen Århus Lokalarkiver – de 22 arkiver i 

Århus Kommune , vi mødes i Nord, og sender en repræsentant til Arkivudvalget. Indtil okt 2017 har 

Marianne været Nords repræsentant, men er nu afløst af Spørring – Jytte Bjerg med suppleant af 

Jørn fra Vejlby arkivet. 

Arkivets medarbejdere inviteres til Årsmøde, i 2017 på DOKK1, aftenens emne var ”Havnens 

historie” v/ Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar. 

 

10. Eventuelt  

Tage Petersen gav en kort introduktion til Lokalhistorisk Samlings hjemmeside: http://lystrup-

elsted-elev-lokalhistorie.dk/. 

Det blev foreslået at der under kontakter indsættes et telefonnumre, så det bliver muligt at få 

telefonisk kontakt med Samlingen og foreningen. 

Det blev foreslået, at der indsættes et link, så det bliver muligt at se, hvilke arkivalier der er 

registret i Arkivet. 

Marianne oplyste at det var muligt at indlevere slides (Dias) til arkivet. 

 

For referat: Tage Petersen  

http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/
http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/

