
Referat af generalforsamling  

i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening  

Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 på Lystrup Bibliotek. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

Iben Vinter Nordestgaard blev valgt som dirigent.  
 

2. Foreningens beretning.   

Sven Aage Christensen fortalte om de forskellige arrangementer.  

September i Elsted sognegård med en af medarbejderne fra Besættelsesmuseet, Peter 

Luxhøj Præstgård. Et spændende foredrag med meget ny viden. Mange deltagere.  

Arkivernes dag den 2. lørdag i november måned. Tidligere har vi holdt Arkivernes dag 

på Lystrup skole og Elsted skole. I 2018 blev arrangementet holdt på Elev skole. Richard 

Madsen, tidligere skoleleder fortalte om sin tid på skolen, desuden fortalte en tidligere 

lærer, Arne Sørensen, og en tidligere Elev om deres tid på skolen.   

Mandag den 12. november udkom Årbog 2018. Der var et arrangement på Biblioteket.  

Den 27. februar 2019 var der et arrangement i Elev sognehus med fortællinger fra Elev 

sogns historie.  

Den 28. februar 2019 var der et foredrag ved Arild Larsen i Lystrup Kirke om hans far og 

hans halvbrors indsats under besættelsestiden i modstandskampen på Als og i Aarhus.   

Den 2. april 2019 bliver der et arrangement i Elsted sognegård om de artikler i Årbogen 

2018, der omhandler Elsted og Lystrups historie.  

 

3. Godkendelse af regnskab.  

Medlemstallet er steget til 97 medlemmer – heraf har 91 betalt kontingent.  

Årets resultat: 7756,25 kr.  

Egenkapital: 15.064,22 kr. (der skal justeres for udgift til Årbogen 2018, som ikke er 

betalt i 2018, fordi regningen ikke blev fremsendt rettidigt) 

Flemming Larsen har revideret regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

4. Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 

Fastsættelse af kontingent: Kassereren foreslog at man fastholder kontingentet til 100 

kr. pr. år.  
 

5. Kommende virksomhed. 

Der har tidligere været et foredrag om Elopak, og bestyrelsen har en plan om at 

arrangere noget tilsvarende om Terma. Poul Bruun fra Elsted vil gerne stå for dette 

arrangement, som bliver afholdt inden sommerferien i år.  

Onsdag den 2. oktober i Elsted sognegård kommer Anne Mette Bladt og holder 

foredrag om danske dronninger.  



Lørdag den 9. november: Arkivernes dag – endnu ikke planlagt. 

De kommende arrangementer er også omtalt på Lokalarkivets hjemmeside.   

 

6. Indkomne forslag.  

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 8  

På valg er: Peer Kjær Andersen, Hans Boas, Sven Aage Christensen og suppleant Lars 

Konradsen.   

Alle fire, som var på valg, var villige til at genopstille – og blev genvalgt. 
 

8. Valg af revisor, jf. §8, på valg er Flemming Larsen. 

Flemming Larsen blev genvalgt som revisor in absentia.  

 

9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalarkiv.  

Marianne Vasard Nielsen, der er leder af Lokalhistorisk Samling opfordrede til, at man 

ikke smider materiale ud, som kunne have lokalhistorisk interesse. Man må gerne 

bringe det til arkivet.  

Arkivernes dag: Der arbejdes med en idé om at fortælle Beboerhusets historie fra 

Elsted skole til medborgerhus.  

Lystrup, Elsted, Elev Lokalhistoriske Samling har udgivet en folder om arkivets arbejde, 

som man gerne vil distribuere forskellige steder.  

Superbrugsen har haft jubilæum. Det kunne være interessant at udvide udstillingen af 

lokalhistoriske plancher med billeder fra Møgelgårdsvej, Lystrup Idrætscenter og 

Brugsen.  

Studiegruppen i Elev er gået i gang med at lave en plancheudstilling om Elev før og 

nu.                             

 

10. Eventuelt.  

Intet føres til referat.  
 

For referat: Hans Boas  
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på denne måde:  
Formand: Sven Aage Christensen  
Næstformand: Birgit Krarup  
Kasserer: Peer Kjær Andersen  
Sekretær: Hans Boas  
Webmaster: Tage Petersen  
Suppleanter: Lars Konradsen (valgt for to år) og Arild Larsen (sidder endnu et år) 


