
Referat af Generalforsamling 2020 

Den, på grund af Corona, udsatte generalforsamling blev afholdt 

mandag d 31. august 2020 kl. 19.30 på Lystrup Bibliotek. 

Hans Boas vores daglige referent var fraværende  

Referent Marianne Vasard Nielsen. 

Vi måtte kun være 20 personer tilstede, og vi overholdt dette. 

 

Formand Sven Aage Christensen bød velkommen og redegjorde for den specielle situation, 

vi var i, da Statsminister Mette Frederiksen på grund af Corona Epidemien havde lukket 

Danmark ned i marts måned. Det var baggrunden for, dels at generalforsamlingen blev 

afholdt i august og ikke i marts som først annonceret, dels det begrænsede deltagerantal. 

Derefter gik vi over til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen havde spurgt sognepræst Iben Vinther Nordestgård, om hun ville lede 

mødet. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Iben til dirigent. 

Dirigenten fastslog, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at dagsordenen 

var korrekt ifølge vedtægterne. Derefter gav hun ordet til formanden.  

2. Foreningens beretning ved formand Sven Aage Christensen. 

2019 var set i lyset af 2020 et helt almindeligt år i foreningen. 

Vi havde følgende arrangementer: 

Onsdag den 27. februar 2019 afholdtes foredrag om artiklerne i Årbog 2018 i Elev 

Sognehus. 

Torsdag d. 28. februar 2019, Kl. 19.30 – 21.30 Lystrup Kirkes mødesal foredrag 

med Arild Larsen - lokal Lystrup borger – som fortæller om sin bog "Far og søn i 

modstandsbevægelsen". 

Tirsdag den 2. marts 2019 holdt Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær foredrag i 

Elsted Sognegård om Årbog 2018 med vægten på Lystrup-Elsted artiklerne. 

Torsdag den 22. marts 2019 afholdt Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening 

generalforsamling på Lystrup Bibliotek. 

Den 28. Maj 2019 holdt Poul Bruun foredrag om Terma A/S i Lystrup Kirkes 

mødesal. 

Den 2. oktober 2019 holdt cand. mag Anne Mette Bladt foredrag om Danske 

Dronninger i Elsted Sognegård. 

Mandag d. 4 november 2019 Reception på Lystrup Bibliotek i anledning af udgivelse 

af Årbog 2019. 

Lørdag d. 9. november 2019 Arkivernes Dag i Elsted Beboerhus. Her var foredrag, 

rundvisning og fernisering på en udstilling om Elsted-Lystrup Beboerhus. 

 



Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2019. Desuden har vi været involveret 

i planlægning af fællesarrangement i Fællerådet om fejring af Genforeningen med 

Sønderjylland i juni 2020. Dette arrangement er foreløbig aflyst, måske vil man 

afholde det i 2021. 

 

3. Godkendelse af regnskab. – Peer Kjær Andersen fremlagde regnskabet og gjorde 

opmærksom på, at der i 2019 var betalt Årbøger for både 2018 og 2019 – men at 

vi nu har fået en bedre ordning mellem Samlingen og Arkivet, så regningen følger 

årstallet. 

Note: Som anført af Peer Kjær Andersen ved fremlæggelsen af regnskabet er der i 

2019 betalt årbøger for 2 års Årbøger – i alt 11.000 kr. For fremtiden er udgiften til 

årbøger årligt 50 kr. pr. medlem svarende til 5.500 kr. – som også er på budgettet 

for 2020. – Foreningen køber ekstra for at kunne have til årets nye medlemmer. 

 

Foreningen havde pr 31. december 2019 et indestående på 10.683,67 kr. og en 

kassebeholdning på 875,00 kr. 

Der var 93 betalende medlemmer. 

 

4. Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 

Budgettet for 2020 svarer til regnskabet for 2019, og kontingentet blev fasthold på 

100 kr.  

 

5. Kommende arrangementer. 

Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske forening inviterer til foredrag d 23. september 

2020 kl. 19.30 i Elsted sognegård Fra landsby til forstad – Kirkebyen Elsted og 

Stationsbyen Lystrup ved arkivleder Marianne Vasard Nielsen.  

 

Onsdag d. 7 oktober er der i fællesskab med Elsted Menighedsråd foredrag og 

udstilling i Elsted Sognegård kl. 19.30 – 400 år for kirkebogen i Elsted. 

Foredragsholder er cand. phil. Svend-Erik Christiansen fra Brabrand -Årslev 

Lokalhistoriske Samling. 

 

Lørdag den 14 november er det Arkivernes dag og lige nu planlægger vi at fortælle 

om Lystrup Idrætsforening. Der arbejdes på at afholde arrangementet fra 14 til 17 i 

Lystrup Hallen alternativt på Lystrup bibliotek. Konceptet fra foregående år 

bibeholdes med 4 små foredrag af foredragsholdere tilknyttet institutionen. 

 

Vi har endnu ikke fastlagt datoen for udgivelsen af Årbog 2020 – men en mandag i 

begyndelsen af november. 

6. Indkomne forslag. – der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jf. §8. På valg er: Tage Petersen og 



Birgit Krarup, samt suppleant Arild Larsen. Alle blev genvalgt med applaus. 

8. Valg af revisor, jf. §8, på valg er Poul Erik Petersen. Poul Erik modtog også genvalg. 

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

Arkivleder Marianne Vasard fortalte kort om 2019 – Vi havde et roligt år med 

tilfredsstillende indleveringer. Desuden modtog vi en donation på en ansøgning fra Velux 

Fonden på udstillingsvægge – Flexsysten fra Sodemann. Det er systemet, som vores 

udstilling om Elsted Lystrup Beboerhus præsenteres i. Vi er også så heldige, at vi stadig 

har en fast stab af sponsorer til vores Årbog og at vi har en god redaktør og interesserede 

forfattere. Kort kan siges at vi fra marts til juli holdt lav profil, men at vi efterfølgende har 

arbejdet som hidtil i arkivets lokalet. Det er væsentligt for os, at vi ikke skal møde op i 

hold, men kan fortætte også det sociale samvær, det er at arbejde på Samlingen. 

10 Eventuelt. – En løs samtale om branden i Elsted Lystrup Beboerhus.  

Ad kommende arrangementer: Hans Schiøtt kommenterede arrangementet om kirkebogen 

og anførte, at der var mange sjove historier i bogen. Arkivlederen undskyldte, at hendes 

gotiske var mangelfuldt, men Hans Schiøtt læser gotisk, så han vil blive kontaktet, så 

plancher og foredrag vil afspejle bogen bedst muligt. 

Afsluttende bemærkning fra dirigenten om god ro og orden og tak til Lystrup-Elsted-Elev 

lokalhistoriske Samling for artikler til Elsted kirkeblad. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 
 
Formand: Sven Aage Christensen 
Næstformand: Birgit Krarup 
Kasserer: Peer Kjær Andersen 
Sekretær: Hans Boas 
Webmaster: Tage Petersen 
Suppleanter: Arild Larsen, valgt for to år og Lars Konradsen, endnu et år 


