Referat af bestyrelsesmøde i Lystrup, Elsted, Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 18. april 2017 i Lystrup Kirke
Til stede: Lars Konradsen, Tage Petersen, Marianne Vasard Nielsen, Birgit Krarup, Sven Aage
Christensen, Hans Boas (referent)
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
Sven Aage Christensen blev valgt som formand
Birgit Krarup er næstformand
Lars Konradsen er kasserer
Hans Boas er sekretær
Tage Petersen er webmaster
2. Suppleant til bestyrelsen (Steen Marcussen er kontaktet)
Vi afventer svar fra Steen Marcussen om han fortsat vil være suppleant.
Vi mangler en suppleant ifølge vedtægten
Suppleanterne er ikke forpligtede, men velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.
I forbindelse med arrangementer vil vi efterspørge en suppleant
Marianne har to forslag til interessante nye medlemmer: Aase Nielsen, Elstedhøj, og Jørgen
Mikkelsen (tidligere Industritrykkeriet), Møgelgårdsvej. Tage nævnte Bent Christiansen
(tidligere gartneriet på Petersmindevej).
3. ELOPAK, status på muligt arrangement for vore medlemmer i august/september
Inge Møller fra Bygaden har været ansat ved Elopak i 50 år, ligeså længe som den har ligget
i Lystrup. Hun vil gerne fortælle om virksomhedens historie. Det samme vil Gerda Nielsen
fra Bøgehaven, som startede ved Jyllands Papirfabrik, mens den endnu lå på Trøjborg.
Dato for arrangementet: Tirsdag den 29. august kl. 19.00 i Lystrup Kirkes mødesal.
Sven Aage sørger for indkøb og finder hjælp til borddækning / kaffebrygning.
Hans sørger for PR – men Marianne fremstiller en plakat + billeder
Vi vil gerne give Inge og Gerda en erkendtlighed for deres indsats (vin eller chokolade eller
en plante til haven)
Hans forhører sig hos Inge og Gerda, om de vil have noget imod, at fortællingen bliver
optaget på video. (Preben Bager eller Lennie Boesen kan være behjælpelig).
4. Arkivernes dag den 11. november på Elsted Skole
Vi vil gerne afholde arrangementet på Elsted Skole. Marianne tager kontakt til skolen.
Emnet er Elsted Skoles historie. Der skal inviteres forskellige medarbejdere fra skolens
historie. Hanne Ladefoged (datter af Niels og Dorte Ladefogeds datter) og Peter Møller
(tidligere ungdomsvejleder) og Jørgen Andersen (tidligere medlem af skole kommissionen)
kunne inviteres.
Erik Mouritzen, tidligere skoleleder, har fortalt skolens historie i en lille udgivelse i
anledning af skolens 250 års jubilæum.

5. Eventuelt
Evaluering af de foredrag, der fulgte op på udgivelsen af årbog 2016.
Vi vil gerne, at der bliver strammet op. Der skal kun være en eller højst to aftener i stedet
for tre (en i Lystrup/Elsted og en i Elev). Der skal maksimalt være to foredragsholdere.
Lars Konradsen fortalte, at der er 20 medlemmer, som ikke har betalt kontingent.
Folk må betale, når de opdager, at de ikke længere modtager årbogen.
Næste møde bliver tirsdag den 12. september kl. 16.30.

