Referat af møde bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening Lystrup – Elsted – Elev
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 16.30 i Lystrup Kirke
Til stede: Sven Aage Christensen, Tage Petersen, Birgit Krarup, Peer Kjær Andersen (kasserer.), Arild
Larsen (supp.), Lars Konradsen(supp), Marianne Vasard (leder af arkivet)
Hans Boas (sekretær/referent) var forhindret og havde meldt afbud.
Vi startede med at revidere dagsordenen, således at pkt. 3 Planlægning af generalforsamling blev føjet ind.
1. Referent til dagens møde, afbud fra Hans.
Marianne tager referent.
2. Fastsættelse af da for arrangementet i Elsted sognegård.
Der var to datoer, begge tirsdag, der var meldt ud som mulige dage for foredraget om årbogen i Elsted
sognegård, den 2. april og den 23. april
Vi blev enige om, at det var bedst før påsken, altså den 2. april 2019 kl. 19.30 i Elsted sognegård.
Marianne har godkendt aftalen med Christina på kordegnekontoret i Elsted. Marianne og Peer fortæller
om Årbog 2018 svarende til Lennies foredrag i Elev onsdag d. 27. februar 2019.
Birgit jeg har sat dig på som kontaktperson, og Christina lovede at vise dig hvordan projektor og
mikrofon virker.
3. Planlægning af generalforsamling
Først blev vi enige om at holde generalforsamling på samme måde som sidste år og på Lystrup
bibliotek.
I vedtægterne står at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned. Vi
enedes om at der indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne
4. Nyhedsbrev til vores medlemmer, med kommende arrangementer og kontingent indbetaling for
2019.
Kontingent for 2019 – 100 kr. skal indbetales senest 1. marts til foreningens konto.
Skriv tydeligt navn og evt. medlemsnummer på indbetalingen. Husk man kan ikke stemme til
generalforsamlingen hvis man ikke har betalt kontingent.
Vi har følgende arrangementer der skal udsendes information om til vores medlemmer:
Onsdag d. 27 februar 2019 i Elev sognehus Foredrag om Årbog 2018 ved Lennie Boesen, Hans Schøitt
og Sven-Erik Holm Nielsen.
Torsdag d. 28. februar 2019 kl. Far og søn i modstandsbevægelsen
Lystrup lokalhistoriske forening og Lystrup bibliotek inviterer til foredrag med Arild Larsen - lokal
Lystrup borger - som vil fortælle om sin bog "Far og søn i modstandsbevægelsen" i Lystrup kirke.
https://www.aakb.dk/arrangementer/blandet-godt/far-og-soen-i-modstandsbevaegelsen
Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30, Generalforsamling på Lystrup bibliotek Dato ændret, da biblioteket
havde to andre arrangementer d. 14. marts)
På valg: Peer som kasserer - Svend Aage og Hans samt Lars, som suppleant. Desuden er revisorerne på
valg.
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19.30 i Elsted sognegård, Foredrag om Årbog 2018 ved Peer Kjær Andersen
og Marianne Vasard Nielsen, Lystrup-Elsted-Elev- Lokalhistoriske Samling. Vægten vil ligge på artiklerne
der omhandler Elsted og Lystrup sogne.

Desuden er der planlagt et forårsarrangement med Poul Bruun tidligere ansat ved Terma. Sven Aage
har aftalt at han kontakter Kasper Rasmussen og derefter aftaler Sven Aage og Poul Bruun en dato, vi
tænker sidst i maj.
I efteråret tænker vi et foredrag onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19.30 i Elsted sognegård – Der er
forslag om noget med personer – evt. dronninger. Marianne har aftalt med Anna Mette Bladt, at hun
kommer og fortæller om danske dronninger. Anne Mette beskriver sig selv på følgende møde: ”Jeg er
cand. mag, foredragsholder og fortæller. Som underviser fandt jeg ud af, at eleverne hverken kan huske
årstal eller forklaringer – men gode historier hænger ved. Jeg har fortalt på biblioteker, på skoler og på
museer, for børn, ældre, indvandrere og rollespillere. Repertoire: nordiske myter og sagn, folkeeventyr,
sagaer, spøgelseshistorier og danske dronninger.”
I efteråret er der også arkivernes dag den 9. november2019 (2. lørdag i november) –Vi har nu været på
Biblioteket og områdets tre skoler, og skal nu overveje hvor det næste arrangement skal afholdes og
hvad det skal omhandle. Jeg foreslår Elsted-Lystrup beboerhus – den gamle skole.
Endelig har vi uddeling af Årbog 2019 – engang i november, når vi har skrevet og tykt bogen.
5. Aftaler om indkøb samt øvrige praktiske ting til arrangementerne d. 27. februar 2019 kl. 19.00 i Elev
sognehus om Årbog 2018 og 28. februar 2019 kl. 19.30 i Lystrup kirke, Arilds foredrag samt
arrangementet om Årbog 2018 i Elsted sognegård.
Vi aftalte at der skal indkøbes rigeligt – vi var ved at komme til at mangle ved arrangementet tirsdag
den 18. september da Peter Luxhøj Præstegaard holdt foredrag i Elsted sognegård om
”Besættelsestiden i Århus, byen og dens borgere”.
Sven Aage køber ind.
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00 i Elev –
Kaffe, te og småkager; Tage er entre kontrol, da vi har arrangement 2 dage i træk.
Tage sørger selv for vekselpenge. Peer og Tage konfererer vedrørende medlemslisten.
Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 19.30 i Lystrup kirke
Kaffe, te og småkager; Peer er entre kontrol, - der er gratis adgang, men vi vil gerne have en
tælling – medlemmer / udefrakommende – deltagere i alt.
Torsdag d. 21. marts Generalforsamling kl. 19.30, Lystrup bibliotek.
Øl og vand.
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19.30 Elsted sognegård.
Kaffe, te og småkager; Peer er entre kontrol.
6. Eventuelt
7. Næste møde.
Næste møde afholdes i direkte forlængelse af Generalforsamlingen, da det først og fremmest er et
spørgsmål om at konstituer os ved eventuelle ændringer i personsammensætningen.
Altså torsdag d. 21. marts 2019 kl. ca. 21.00

