Referat af bestyrelsesmøde i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag d. 3. april kl. 16.30 i Lystrup Kirke
Til stede: Birgit Krarup, Tage Petersen, Lars Konradsen, Arild Larsen, Marianne Vasard Nielsen og
Peer Kjær Andersen
Afbud fra Sven Aage på grund af sygdom

1. Konstituering af bestyrelsen
Sven Aage Christensen blev genvalgt som formand
Birgit Krarup blev genvalgt som næstformand
Som kasserer valgtes Lars Konradsen
Som sekretær valgtes Hans Boas
Tage Petersen er webmaster
På generalforsamlingen den 15. marts valgtes Flemming Larsen og Poul Erik Pedersen som
revisorer.
Arild Larsen og Peer Kjær Andersen er valgt som suppleanter.
2. Evaluering af generalforsamlingen
Der var nogle som ikke havde modtaget årbog 2017.
Vi skal krydstjekke med medlemslisten næste gang, sådan at vi undgår problemet i fremtiden.
Der var også et par stykker, der havde fået to eksemplarer.
Det vil være smart at have alle årbøgerne lagt i poser, inden de bliver udleveret på biblioteket, i
forbindelse med at årbogen udkommer i november.
Der var kritik af, at det ikke forelå et budget for 2018. Der er p.t. 110 medlemmer (ca.) 33 har ikke
betalt. Tage Petersen og Lars Konradsen udarbejder et budget for 2018, som udsendes til
bestyrelsen samt suppleanterne.
Forslag til formulering af ”rykkerskrivelse”
Vi kan se, at du ikke har fornyet dit medlemskab. Vi håber, at du fortsat vil være medlem af
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening og imødeser din kontingentbetaling på 100 kr. senest
dato: xx.xx.2018
Beløbet kan overføres til Reg. nr. …. Konto nr. ….
Der er et ønske om at hvert medlem får fornyet sit medlemskort med det aktuelle årstal i
forbindelse med indbetaling af kontingent.
Udsendelse af medlemskort foretages løbende.
Normalt skal kontingentet betales senest 1. marts i det indeværende år.
Vi vil gerne sikre, at alle medlemmer, som har betalt i år, modtager et medlemskort på mail.
Hans vil gerne hjælpe med at gøre medlemskortene klar, hvis Lars har behov for det.
Kontingentet for 2019 er uændret 100 kr. Det er vigtigt, at spørgsmålet om en evt. kontingent
forhøjelse bliver sat på dagsordenen til generalforsamlingen.

Normalt bør dirigenten for generalforsamlingen underskrive referatet.
Dette skal indføjes i vedtægten. Punktet tilføjes dagsordenen for generalforsamlingen 2019 som
en vedtægtsændring.
3. Kommende arrangementer
Forslag 1: Terma som virksomhed i Lystrup. Marianne har mailadresse på en kontaktperson. Den
sender hun til bestyrelsen. Sven Aage og Hans aftaler, hvem der henvender sig til Terma. Dette vil
vi gerne arrangere i foråret 2018, hvis det kan lade sig gøre.
Forslag 2: Arkivernes dag – f.eks. om Elev skole. Marianne tager ideen op med Lokalhistorisk
Samling mandag den 9. april. I 2018 er det lørdag den 10. november.
Forslag 3: Johan Bender f.eks. om Christian X og Marselisborg. Eller Rosenholm eller Aarhus havn
eller Dronningens gobeliner. Dette kunne vi godt tænke os at gennemføre i efteråret.
Forslag 4: Besættelsesmuseet (som p.t. er lukket)
Forslag 5: Arild Larsen om modstandskampen – ud fra sin egen familiehistorie (Arilds far og
stedbror, som virkede på Als under 2. Verdenskrig). Dette foredrag kunne enten blive i efteråret
2018 eller foråret 2019.
Forslag 6: G.A.L. Thorsens fabriker. Clara Simonsens (boede på Oldager) søn blev støttet af
Thorsen og blev en slags højre hånd for ham.
4. Eventuelt
Næste møde skal holdes i maj måned – alt afhængig af hvilken melding vi får fra Terma.
Sven Aage Christensen indkalder til mødet. Vi ønsker ham rigtig god bedring.

For referat: Hans Boas

