
Referat af bestyrelsesmøde i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening  

Torsdag den 18. januar 2018 i Lystrup Kirke  

Til stede: Sven Aage Christensen, Lars Konradsen, Birgit Krarup, Tage Petersen, Hans Boas (referent) og 

Marianne Vasard Nielsen fra Lokalhistorisk arkiv  

Formanden orienterede om sin kontakt til Uffe Dahl, som har givet udtryk for, at han gerne vil være suppleant i 
bestyrelsen. Sven Aage har ikke fået svar tilbage fra Uffe Dahl.  

1. Planlægning af foredrag om årbogen 2017  

a. Arrangement i Elev i februar, som Lennie står for 

Foredraget i Elev er aftalt til torsdag den 8. februar kl. 19.00 i Elev Sognehus. 
Foredragsholderne er Lennie Boesen, Svend Erik Holm Nielsen og Tage Petersen.  
Sven Aage sørger for indkøb af kaffe og småkager. Bente bliver spurgt om at hjælpe med kaffen.  
Tage spørger Lehn, om han vil komme i god tid inden, så der er tjek på teknikken 
Marianne holder foredrag samme dag på Sønderskovhus kl. 14.00. Det er aftalt med Johannes Sørensen.    
Tage gør opmærksom på, at der er mulighed for at få en Facebook omtale af arrangementer på Sønderskovhus ved 
henvendelse til Preben Bager.  

b. Arrangement i Lystrup eller Elsted, som Marianne står for 

Torsdag den 8. marts kl. 19.00 i mødesalen i Lystrup Kirke. Lokalet er booket.   
Foredrag ved Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen om Årbog 2017 med vægt på artiklerne om Lystrup og 
Elsted.  
Marianne sætter en plakat op der omhandler begge arrangementerne i Elev og Lystrup og sender til Lars Konradsen, 
som sender den til medlemmerne, og til Sven Aage, som printer og sørger for at sætte plakaterne op.  
Marianne sender også tekst og billede til Hans, som sørger for at det bliver sendt til Lokalavisen, Aarhus Stiftstidende 
og Jyllandsposten. Sven Aage sørger for kaffe og småkager.  

2. Dato for generalforsamling aftales 

Torsdag den 15. marts kl. 19.00 på Lystrup Bibliotek. Sven Aage indkøber øl og vand.  
Der vil blive fremlagt en række ”uidentificerede billeder”, og medarbejderne beder om hjælp til at få sat navne på 
nogle af billederne.  
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ud til medlemmerne senest 14 dage før, det vil sige senest den 1. marts.  
Sven Aage skriver indkaldelse til generalforsamlingen.  
Det er vigtigt at alle stemmeberettigede har betalt deres kontingent. 
Regnskabet for 2017 er færdigudarbejdet af Lars Konradsen og Tage Petersen.  
Revision foretages Poul Erik Pedersen og Flemming Larsen.   
Birgit Krarup og Tage Petersen er på valg i 2018. De er begge villige til genvalg.  
Vi mangler fortsat to suppleanter, og opfordrer Uffe Dahl til at være den ene af de to suppleanter.  
Uffe Dahls mailadresse er ufda@aarhus.dk  

3. Nyhedsbrev til medlemmerne 

I nyhedsbrevet, der udsendes til alle medlemmer, omtales arrangementerne den 8. februar i Elev og 8. marts i Lystrup. 
Der skal også gøres opmærksom på dato for generalforsamlingen – torsdag den 15. marts kl. 19.00.  
Det skal fremgå af nyhedsbrevet, at indbetaling af kontingent skal finde sted senest 1. marts, for at man kan være 
stemmeberettiget til generalforsamlingen.  
 

mailto:ufda@aarhus.dk


4. Eventuelt 

Ved udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling skal alle mailadresser placeres under bcc, så de 
ikke er synlige. Det kræver persondataloven.  

Vi vil opfordre Gudrun Vandel til at være suppleant. 

 

For referat: Hans Boas  

 

 


