Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Elsted d. 6. maj 2021
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske
Forening, tirsdag d. 25. maj kl. 19.30 i Elsted Sognegård.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Foreningens beretning
Godkendelse af regnskab
Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
Kommende arrangementer
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jf. §8. På valg er: Hans Boas,
Peer Kjær Andersen og Sven Aage Christensen, samt suppleant Lars
Konradsen. (alle modtager genvalg)
8. Valg af revisor, jf. §8, på valg er Flemming Larsen
9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalarkiv
10.Eventuelt.
Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 1 uge før
generalforsamlingen. Vedtægternes §7 og 8 uddyber generalforsamlingens afvikling:
§7: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§8: Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden
vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år ad gangen, således
at 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer samt den ene suppleant og den ene
revisor, vælges på skift hvert andet år.
Foreningen serverer øl og vand under generalforsamlingen.

Referat af generalforsamling i Lystrup Elsted Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 25. maj 2021 i Elsted Sognegård
I generalforsamlingen deltog 19 medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Iben Nordestgaard, som konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Foreningens beretning
Formand for bestyrelsen, Sven Aage Christensen aflagde beretning for året 2020.
Sidste år blev det først den 31. august, der kunne afholdes generalforsamling pga. corona.
Den 23. september holdt Marianne Vasard et foredrag om Elsted og Lystrups udvikling fra
landsby og stationsby til forstad til Aarhus.
Den 7. oktober blev der holdt et arrangement med Svend Erik Christiansen om den 400 år
gamle kirkebog fra Elsted. En meget spændende og velbesøgt aften.
Udgivelsen af årbogen bliver normalt markeret med et arrangement på Biblioteket. Det
kunne desværre ikke gennemføres, ligesom også arkivernes dag i november måtte aflyses.
3. Godkendelse af regnskab
Kasserer Peer Kjær Andersen fremlagde regnskabet for 2020. Regnskabet er godkendt af
revisorerne uden anmærkninger.
Der er en kontantbeholdning på 875 kr. Pr. 1/1 2021 var der 12.281,34 kr. på kontoen.
Årsresultatet er på 1597,67 kr. Bestyrelsen har besluttet at bevilge 2500 kr. til arkivet, da
der er nogle sponsorer, der har trukket sig.
Kassebeholdningen er dags dato på ca. 19.000 kr.
Tak til de to revisorer Flemming Larsen og Poul Erik Pedersen.
4. Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
Kasserer Peer Kjær Andersen fremlagde budgettet for 2021. Kontingent er fastsat til
uændret 100 kr.
5. Kommende arrangementer
Vandrende P (Pernille Helberg Stentoft fra Hjortshøj) holder byvandring i Bygaden tirsdag
den 14. september kl. 19.00. Der kan max. deltage 35 personer. Hun ønsker ikke honorar,
da hun har draget nyttet af Lokalhistorisk arkiv.
Udstillingen om Elsteds kirkebog bliver sat op i Lystrup Kirke den 30. august. Samtidig bliver
udstillingen om ”Lystrup før og nu” også hængt op.
Tirsdag den 9. september kl. 19.30 holder Peer Kjær Andersen og Marianne Vasard Nielsen
et foredrag i Lystrup Kirke om den gamle kirkebog og om brugen af kirkebøger bl.a. i
forbindelse med slægtsforskning.
Årbogen for 2021 bliver udgivet i efteråret – sandsynligvis den 15. november ved et
arrangement på Lystrup Bibliotek.
Arkivernes dag kommer næste gang til at handle om Lystrup Idrætsforening. Men
arrangementet bliver sandsynligvis først afholdt i efteråret 2022.
Der har været godt salg af Årbogen for 2020 i Elev. Der er solgt 7 sæt af årbøger af 300 kr.
pr. sæt. I efteråret bliver der holdt et præsentationsforedrag af de artikler i årbogen fra

2020, der omhandler Elev sogn.
Arkæologerne som arbejder, dér hvor den nye Elev Skole skal ligge, vil gerne fortælle om
deres udgravninger i området. Det bliver først efter høsten.
6. Indkomne forslag
Der var ikke blevet indleveret forslag til behandling på generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jf. §8.
På valg er: Hans Boas, Peer Kjær Andersen og Sven Aage Christensen, samt suppleant Lars
Konradsen. Alle blev genvalgt til bestyrelsen.
8. Valg af revisor, jf. § 8, på valg er Flemming Larsen
Flemming Larsen blev genvalgt som revisor.
9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalarkiv
Marianne Vasard Nielsen, leder af det lokalhistoriske arkiv berettede,
Arkivets medarbejdere håber, at der bliver indleveret nyt materiale efter coronatidens
ophør. Man afventer nye regler for antallet af deltagere i møder og aktiviteter afhængig af
lokalets størrelse.
10. Eventuelt.
Pernille Helberg Stentoft vil også holde en byvandring i Elsted tirsdag den 31. august kl.
19.00. Dette er arrangeret af Elsted Landsbylaug. Der sluttes af med kaffe i sognegården.
Medlemmer af Den lokalhistoriske forening er også velkomne til at deltage. Der bliver
tilmelding, da der maksimalt kan deltage 35 i byvandringen.
Marianne Vasard nævnte muligheden af at holde en tilflytterdag, sådan som det skete i
midten af 1990’erne, hvor der blev arrangeret guidet bustur rundt i byen.
Facebook gruppen ”Det gamle Lystrup og det nye” er et oplagt sted at bruge til at gøre
reklame for de lokalhistoriske arrangementer. Der er 1700 medlemmer.
For referat Hans Boas

