Dagsorden:
1. Valg af dirigent Sven Aage påtog sig opgaven som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Hans Boas blev referent.
2. Foreningens beretning Formanden for bestyrelsen, Sven Aage Christensen, indledte med at byde
velkommen. Han valgte at gennemgå foreningens arrangementer siden sidste generalforsamling.
27. september: Elsted sognegård – foredrag om Hack Kampmanns arkitektur i Aarhus
10. oktober: Fælleshuset Bofællesskabet Elev – Inger Hvidkjær og Lennie Boesen fortalte om
udstykningerne fra gården Herligmindes jorder – samt hele historien, der gik forud. Det var vores
ambition at gøre tilflyttere til Elev interesseret i lokalhistorien.
12. november: Arkivernes dag på Lystrup Skole – om Lystrup Skoles historie: Tonny Broch
Sørensen, tidligere skoleleder m.fl. fortalte om Lystrup Skoles start og historien frem til i dag. 21.
november: Den nye årbog for 2016 blev præsenteret – og de fremmødte medlemmer fik bogen med
hjem samme dag.
7. februar: Elsted sognegård bl.a. om Elsted Damgård og et kongebrev mm. ud fra Årbogen 2016.
28. februar: Elev sognehus: Om kurvemageren i Elev og en gårdbrand mm. ud fra Årbogen 2016.
28. marts afholdes en foredragsaften i Lystrup Kirke: Lystruplund og Lions Club Lystrup mm. –
også med udgangspunkt i Årbogen 2016.Der er også billeder fra foreningens arrangementer på
hjemmesiden for Lystrup Lokalhistoriske Samling og Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske
Forening.Kommunikation – Der har været nogen forvirring og fejl med udsendelserne til
medlemmerne– og det beklager vi.
Det vil bestyrelsen fremover sørge for at få rettet op på.
3. Godkendelse af regnskab Lars Konradsen, foreningens kasserer, fremlagde regnskabet, som er blevet
godkendt af de to revisorer. Han fortalte at foreningen i dag har ca.100 medlemmer. Der har i 2016
været et resultat på 4620, 25 kr. Foreningen havde en egenkapital på 9319 kr. ved udgangen af året.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Der blev fremlagt budget for 2017 med beregnet
overskud på 1880 kr. , og kontingentet fastsat uændret, 100 kr.
5. Kommende virksomhed
Foreningen har et ønske om at afholde et arrangement om Elopak, tidligere Schou Packing og Jyllands
Papirfabrik senere i år, og på sigt et foredrag om Thorsens fabrikker. Arkivernes dag er lørdag den 11.
november. Det kunne også være interessant med et foredrag om udgravningerne i Elev, der pågår i
forbindelse med projekteringen af Tækkers udstykninger til Nye.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8
De tre medlemmer der var på valg blev genvalgt: Sven Aage Christensen, Lars Konradsen og Hans
Boas. Der mangler en suppleant. Steen Marcussen er fortsat suppleant for bestyrelsen.
8. Valg af revisor jf. § 8
Flemming Larsen og Poul Erik Pedersen blev genvalgt som revisorer.
9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling
Da arkivleder Marianne Vasard Nielsen ikke deltog, og da der heller ikke var andre medarbejdere fra
den lokalhistoriske samling, udgik dette punkt desværre.
10. Eventuelt Sven Aage Christensen fortalte, at Lystrup Kvadrillen desværre indstiller virksomheden.
Derfor vil alt materiale fra denne folkedanserforening blive afleveret til den lokalhistoriske samling på
Lystrup Bibliotek.
For referat: Hans Boas

