
Referat af møde bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening Lystrup – Elsted – Elev  

Tirsdag den 30. oktober kl. 16.30 i Lystrup Kirke  

Til stede: Sven Aage Christensen, Lars Konradsen, Tage Petersen, Birgit Krarup, Hans Boas,  

Arild Larsen (supp.), Peer Kjær Andersen (supp.), Marianne Vasard (leder af arkivet)  

Arild Larsen deltog fra behandlingen af punkt 3.   

1. Arkivernes dag 
Plakater er hængt op. Hans skriver til aviserne i aften. Lennie har skrevet til Lokalavisen.  
Marianne fortæller, at der er truffet aftale med sekretæren på Elev Skole om nøgle og kode. Tage 
henter nøglen hos Anita fredag den 9. november. Der er sat 50 stole frem i gymnastiksalen.  
De gamle årbøger (2017) kan købes ved arkivernes dag.  
Lennie sørger for, at oplæggene ved Richard Madsen, Arne Sørensen og Else Holme Lippert bliver 
optaget på video.  
Sven Aage sørger for, at der er indkøbt øl og vand.  
Sven Aage og Tage mødes kl. 13.30 på Elev skole.  
Der er afbud fra Lars Konradsen og Hans Boas.  
Marianne og Peer tager infomateriale om lokalhistorisk arkiv med til Elev.  

2. Udgivelse af årbogen mandag den 12. november kl. 16.00 
Hans sørger for, at der er labels, så der er styr på, hvem årbogen er blevet udleveret til.  
Sven Aage har bestilt 110 eksemplarer af årbogen, som foreningen har til uddeling til 
medlemmerne på dagen. De 110 eksemplarer køber foreningen af arkivet.  
Inger og Knud Nørgaard fra Godthåbsgården deltager i receptionen.  
Ikke-medlemmer kan selvfølgelig købe en årbog på dagen. Men nye medlemmer bliver først 
medlemmer pr. 1/1 2019.  
Lokalarkivet står for arrangementet – og serverer vin, juice, sodavand og chips.  

3. Ny kasserer  
Materialet fra Lars Konradsen bliver overgivet den nye kasserer.  
Peer Kjær Andersen vælges pr. dags dato til kasserer for foreningen.  
Sven Aage Christensen udarbejder et dokument med bestyrelsens sammensætning efter 
overdragelse af kassererposten til Peer Kjær Andersen.  

4. Kommende aktiviteter  
Kasper Rasmussen fra Terma har svaret tilbage den 20. september efter den mail, formanden har 
sendt til ham den 16. september. Her skriver han, at han vil finde et par af de tidligere 
medarbejdere til at deltage i et arrangement i Lystrup Kirke i starten af det nye år.  

Marianne Vasard har fået en henvendelse fra Charlotte Clausen fra bestyrelsen for Superbrugsen.  
Der er et ønske om at foreningen deltager i et arrangement lørdag den 24. og søndag den 25. 
november, hvor Brugsen fejrer 40 års fødselsdag.  
Lørdag fra kl. 10.00-? Søndag fra kl. 12.00-14.00. Marianne lægger op til at der skal stå en fra 
bestyrelsen noget af tiden ved en stand, hvorfra der kan sælges årbøger og gøres reklame for 
foreningen og for det lokalhistoriske arkiv. Lars og Arild vil gerne hjælpe.  



Marianne vil give besked til Sven Aage ang. hjælp til opstilling af udstillingen. 
Hvis andre har tid til at hjælpe enten lørdag eller søndag, sender man en sms til Marianne på tlf.:  
22195420.  
Foredrag med Arild Larsen torsdag den 28. februar kl. 19.30. Da foredraget arrangeres i 
samarbejde med biblioteket, er der gratis adgang for alle. Foredraget finder sted i Lystrup Kirkes 
mødesal. Der skal bruges projektor.   
Marianne Vasard holder foredrag ud artiklerne i Årbog 2018 torsdag den 24. januar 2019 kl. 14.00.  

5. Eventuelt 
Intet føres til referat.  
Forslag til et foredrag i 2019: Noget om Aarhus Teater.  

6. Næste møde 
Tirsdag den 29. januar kl. 16.30 i Lystrup Kirke.  

 

Tirsdag den 30. oktober 2018 
For referat: Hans Boas  


