
 
 

 
     
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Lystrup Kirke:  
Deltagere: Sven Aage Christensen, Arild Larsen, Marianne Vasard Nielsen, Birgit Krarup, Lars Konradsen, 
Peer Kjær Andersen, Tage Petersen, Hans Boas (referent)  
 

1. Siden sidst:  
Sven Aage kort om generalforsamlingen og arrangementer, som har været afholdt    
I generalforsamlingen på Lystrup Bibliotek den 21. marts deltog ca. 20 personer. Der foreligger et 
referat fra generalforsamlingen.  
Den 2. april var der et arrangement i Elsted Sognegård hvor Marianne og Peer fortalte om Årbog 
2018. Der var god tilslutning til aftenen. Peer fortalte noget andet og mere end det, der stod i artik-
lerne; noget om baggrunden og indsamling af stof. De var 45 deltagere.  
Den 27. februar var der lokalhistorisk aften i Elev 40 deltagere.  
Den 28. februar stod Arild Larsen for en aften i Lystrup – ca. 40 deltagere.  
Det er uheldigt at have to lokalhistoriske arrangementer lige efter hinanden.  
 
2. Kassereren: Foreningens økonomi  
Der er 18.091 kr. på bankkontoen og en kontant beholdning på ca. 300 kr.  
Der bliver en udgift på ca. 2000 kr. til foredragsholderen Anna Mette Bladt, der står for en aften 
den 2. oktober.  
Tage Petersen køber printerpatroner.  
Der er 87 betalende medlemmer.  
 
3. Sekretæren: oplyser om nye og udmeldte medlemmer i 2019. 
Nye medlemmer: 2 nye medlemmer.  
Udmeldte medlemmer: ingen udmeldte medlemmer 
Restanter: 25 restanter  
Antal medlemmer i alt pr. 7. maj 2019 87 betalende medlemmer. 
Der bliver sendt en reminder til de medlemmer, der ikke har betalt. Vi henviser til Persondatafor-
ordningen, som skriver, at vi skal fortælle folk at vi ikke må opbevare deres data, hvis de ikke læn-
gere er medlem.  
 
4. Møder/arrangementer:  
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 foredrag i Lystrup Kirkes mødesal, hvor Poul Bruun vil fortælle om 
virksomheden Terma. Poul Bruun har i mange år været ansat ved Terma.  
Hans Boas sørger for en pressemeddelelse.  
Sven Aage hænger plakater op. Omtalen har været på FB i ”Det gamle Lystrup og det nye” (Poul 
Erik Børlum).  
Forplejningen er kaffe og småkager. Sven Aage køber ind til arrangementet.   
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30 i Elsted sognegård foredrag om evt. Dronninger af cand. mag. fo-
redragsholder Anna Mette Bladt, som er en meget levende fortæller.  
Marianne sørger for nogle formuleringer fra Anna Mette og finder et passende billede.  
Lørdag den 9. november arkivernes dag - afholdes f.eks. i Elsted Lystrup Beboerhus  
Der foreligger et materiale (et forarbejde) om Elsted Beboerhus. Det var en overvejelse værd, om 
man kunne holde arkivernes dag. Aase Nielsen, Inger og Arne Pedersen, det kunne også være 



interessant at se, om der er nogle af de gamle formænd for husrådet, der kunne fortælle noget af 
historien. Beboerhuset har haft stor betydning for lokalområdet: DUI, Omsorgsklubben, folkedans, 
Lystrup revyen, dagplejegrupper, KFUM spejderne, Lystrup Musikforening, øveaftner for bands, 
musikstudie, billardklub, stenslibning, keramik, frimærkeklub m.m.  
Marianne tager kontakt til husmanden mhp. at låne / leje lokale til Arkivernes dag.  
 
5. Hjemmesiden: 
Det er Tage Petersen, der er webmaster. Det er sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver, der 
hoster hjemmesiden.  
 
6. Persondataforordningen: se side 2 
Der bør stå noget om persondataforordningen på hjemmesiden.  
Arild Larsen har formuleret nogle tanker omkring behandling af persondata. Han skriver bl.a.:  
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller 
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.  
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne 
formål, og vi sletter din markering som medlem af Lokalhistorisk Forenings medlemssystem, når du 
melder dig ud af foreningen.  
Arild Larsen sender sin beskrivelse til alle medlemmerne af bestyrelsen.  
 
7.Eventuelt:  
Søndag den 26. maj kl. 16.00, hvor der er valg til EU parlamentet, bliver der afholdt et marked på 
hjørnet af Elsted Byvej og Elsted Kirkevej. Ved fælles indsats vil arkivet og den lokalhistoriske for-
ening åbne en bod med salg af kalendere, årbøger og mulighed for medlemstegning.  
Kontaktperson er Jette Hove tlf. 23 63 35 16 – En bod koster 50 kr.  
 
Birgit Krarup har to forslag til arrangementer:  
1. ”Da Elsted blev til Lystrup” ved Marianne Vasard.  
2. En arkæolog fra Moesgård fortæller om de fund som blev gjort inden man gik i gang med mo-

torvejsprojektet.  
 
Thomas Frøkjær, sognepræst i Skivholme er en meget underholdende fortæller. 
Lennie Boesen har planlagt en vandring langs Høvej til Lehn Bang-Mortensens ejendom ved motor-
vejen.  
 
8. Næste møde 
Torsdag den 12. september kl. 16.30 i Lystrup Kirke.  
Ved dette møde må man gerne medbringe gode ideer til kommende arrangementer.  
 
For referat: Hans Boas  

 


