Referat af bestyrelsesmøde i Lystrup, Elsted Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag d. 28. august kl. 16.30 i Lystrup Kirke
Deltagere: Arild Larsen, Lars Konradsen, Tage Petersen, Birgit Krarup, Peer Kjær Andersen, Marianne Vasard
Nielsen og Hans Boas (referent)
1. Foredraget d. 18. september i Elsted Sognegård
Foredraget med Peter Luxhøj Præstgaard den 18. september i Elsted Sognegård begynder kl. 19.30
Lars Konradsen sender besked ud til medlemmerne for en sikkerheds skyld, så ingen er i tvivl om
starttidspunktet.
Der skal være en god mikrofonløsning – men der bliver ikke vist billeder.
2. Kommende foredrag om TERMA
Kasper Rasmussen har skrevet til Sven Aage Christensen, at han kan kontakte ham i starten af september
mhp. at få lavet en aftale om tidspunkt for foredrag. Bestyrelsen er interesseret i et foredrag inden jul, hvis
det kan lade sig gøre.
3. Arkivernes dag d. 10. november i Elev
Studiegruppen i Elev er i gang med at finde folk, der kan fortælle noget om Elev Skoles historie.
Der er ikke energi til at lave en udstilling om Elev sogns historie lige nu. Drømmen om at lave en udstilling
om ”Det nye og det gamle Elev” lever endnu.
Der er ikke truffet aftale med Elev skole om lån af lokale endnu. Måske skal arrangementet afholdes i Elev
Sognehus i stedet.
Starttidspunktet bliver enten kl. 14.00 eller 15.00.
4. Udgivelse af årbogen 2018
Udgivelse af Årbogen 2018 bliver sandsynligvis den 12. november.
Hvis der er nogen, som vil sponsorere vores udgivelse af Årbogen, kan man henvende sig til Marianne
Vasard. Man kan få sin virksomhed nævnt i bogen. Eller man kan forudbestille 25 eksemplarer, som
kirkerne gør. Vi mangler gode sponsorer, nu hvor Nordea og Danske Bank ikke findes i byen længere.
Djurslands Bank er med som sponsor. Biblioteket sælger også folderen.
Sønderskovhus kan muligvis også sælge Årbogen 2018 i forbindelse med julemarkedet.
Den dag, Årbogen 2018 udgives, skal der være to bestyrelsesmedlemmer til stede, så udlevering af alle
bøger bliver registreret.
5. Eventuelt
Vi vil gerne have Arild Larsen til at holde sit foredrag ”Far og søn i modstandsbevægelsen” engang i foråret
som en slags fortsættelse af Peter Luxhøj Præstgaards foredrag den 18. september. Det kunne f.eks. blive i
uge 9 (onsdag den 27. eller torsdag 28. februar)
Rettelse til referat af 12. juni – Der skal stå Arilds halvbror i stedet (ordet ”fars” skal slettes”)
6. Næste møde
Næste møde bliver tirsdag den 23. oktober kl. 16.30 i Lystrup Kirke

