Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. september 2019 kl.16.30 i Lystrup Kirke
Deltagere: Sven Aage Christensen, Marianne Vasard Nielsen, Birgit Krarup, Lars Konradsen, Peer Kjær
Andersen, Tage Petersen, Hans Boas (referent)

1. Formanden: Siden sidst, arrangement mv.
Udmærket arrangement i Lystrup Kirke med Poul Bruun om Terma den 28. maj 2019.
God tilslutning til denne aften.
2. Kassereren: Status på økonomi
875 kr. i kassen. 17.600 kr. i banken.
Der har ikke været nogen indbetalinger siden sidst.
9350 kr. indbetalt i kontingent – Vi har 93 betalende medlemmer + 50 kr. fra Tandlægen.
Der skal være råd til at købe årbøger og til honorar til Anna Mette Bladt.
3. Sekretær/Webmaster: Medlemsantal, nye/udmeldte
Der kom to nye medlemmer i forbindelse med mødet med Poul Bruun.
Når vi udleverer årbogen, vil vi lægge en folder ved: Har du husket naboen?
4. Arrangementer:
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30 i Elsted Sognegård:
Anna Mette Bladt fortæller om danske dronninger
Plakater er hængt op. Snart bliver det lagt ud på FB. Hans skriver en pressemeddelelse.
Der serveres kaffe og småkager. Sven Aage køber ind. Birgit lukker op til sognehuset.
Der er brug for hjælp til at flytte borde. Mød gerne ind kl. 18.45.
Anna Mette Bladt skal have ca. 2000 kr. i honorar.
Lørdag d. 9. november: Arkivernes dag udgivelse af årbog 2019
Marianne fortæller, at Elsted Beboerhus er lejet fra kl. 14.00-17.00.
Jens Peter Jensen, smeden i Elsted, fortæller om dengang, der var skole i bygningerne.
Spejderne kunne fortælle om deres brug af huset. Andre kunne fortælle om forskellige
aktiviteter, der har været i Beboerhuset gennem tiden. Foredragsaftener, omsorgsklubben
(Bodil Pedersen), International Børnehjælp. Det er gratis at deltage – der bliver øl og vand,
kaffe og småkager. Lars Lyngsdal tidligere husmand kunne måske også fortælle noget. Der
er også en udstilling fra 25-års jubilæet, som evt. kan hænges op igen.

Næste årbog udgives mandag den 4. november kl. 16-18 på Lystrup Bibliotek.
Vi håber, at der så kan blive solgt nogle nye årbøger – og hverves nye medlemmer – ved
Arkivernes dag den 9. november. Marianne tager ansvar for arrangementet den 4.
november ved udgivelsen af årbog 2019.
”Fortæl om fortiden til fremtiden” Et nyt initiativ – der bliver fire fredage i efteråret i Elsted
Sognegård: Fredage 10-12 11. oktober, 25.oktober, 8. november og 22. november.
Biblioteket: mandag 13-15 – 7 oktober, 21. oktober, 4 november og 18. november.
Forslag til arrangementer i det nye år:
Årbogen 2019 – i Lystrup og Elev
Da Elsted blev til Lystrup
Arkæologi - Birgit Motorvejsudgravningerne.
Birgit Krarup har efterfølgende oplyst navnet på den arkæolog, der har haft med sagen at
gøre. Han hedder Henrik Skousen.
Vi talte om at tale med Gudmund Nielsen om udviklingen af Lystrup.
Evt. Kurt Jensen, Tale om ”gamle dage” i Lystrup.
Palle Enøje – vil han fortælle om sin ungdom og arbejdet
5. Persondataforordningen:
Oplysning på vores hjemmeside, samt evt. direkte til vore medlemmer. Punktet udsat til
næste møde – Arild var ikke til stede.
6. Eventuelt – Vi skal tænke i at hverve medlemmer – Husk Naboen.
7. Næste møde torsdag d. 24. oktober kl. 16.30 i mødelokalet i Lystrup Kirke.
På programmet – Årbogen og arkivernes dag.

