Referat af bestyrelsesmøde i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 16.00 i Lystrup Kirke
Tilstede: Sven Aage Christensen, Arild Larsen, Tage Petersen, Lars Konradsen, Birgit Krarup, Marianne Vasard Nielsen, Peer Kjær Andersen, Hans Boas
Vi indledte mødet med at lykønske Marianne Vasard i anledningen af hendes 25-års jubilæum som
leder for Den Lokalhistoriske Samling. Hun havde til formålet medbragt en god flaske portvin.
1. Afholdte arrangementer:
Udgivelse af Årbog 2021 og salg af årbøger i SuperBrugsen
Der var et godt fremmøde til udgivelsen af Årbog 2021 i november 2021.
Til salg af årbøger i SuperBrugsen var der en del interesserede. Der blev solgt to hele serier
af årbøger og adskillige enkelt eksemplarer af årbogen. Der blev ved den lejlighed spurgt til
kursus i slægtsforskning. Det vil Marianne følge op på.
2. Kommende arrangementer:
Foredrag i Lystrup Kirkes mødesal den 10. februar kl. 19.30 om Årbog 2021.
Foredrag i Elev Sognehus den 16. marts kl. 19.00 ud fra Årbog 2021.
Vi vil gerne lave et arrangement med Pernille Helberg Stentoft (Vandrende P) fra Hjortshøj.
Sven Aage tager kontakt til Pernille mhp. et arrangement i Bygaden en hverdagsaften engang efter påske.
Marianne Vasard og Peer har været arkæologisk fortidsfamilie i Lejre (jernalderen omkring
år 0). Marianne og Peer vil gerne fortælle om de praksiserfaringer, som de gjorde dengang
som jernalderfamilie i Lejre sammenkoblet med resultater af udgravninger i Elev / Nye.
Der arrangeres et møde tirsdag den 10. maj kl. 19.30 i Elsted Sognegård, som er reserveret
af Birgit Krarup.
Der er fortsat planer om, at emnet for Arkivernes Dag lørdag den 12. november 2022 skal
være Lystrup Idrætsforening
3. Generalforsamling
Fastsættelse af dato og sted: Generalforsamlingen holdes torsdag den 17. marts kl. 19.30
på Lystrup Bibliotek.
Tage sørger for, at der kommer en nyhedsmail ud med datoen for generalforsamlingen inden mødet den 10. februar i Lystrup Kirke.
Tage og Birgit er på valg og vil gerne opstille igen.
Niels Ove Velling Pedersen, Bygaden 11, har vist interesse for at være med i bestyrelsesarbejdet.
I forbindelse udsendelse af dagsorden til generalforsamlingen vil der blive opkrævet kontingent. Medlemmerne bliver bedt om at opgive medlemsnummeret ved indbetaling.
4. Kassereren
Status på økonomi og medlemmer

Der står 9691 kr. i banken – kontant i kassen er der 1150 kr. Den samlede kapital er for nuværende 10.841 kr. Der er indbetalinger fra 93 medlemmer.
Måske burde vi opfordre medlemmerne til at invitere naboer og andre interesserede til at
blive medlemmer af foreningen.
5. Eventuelt
Marianne Vasard har i Elsted Kirkeblad nr. 4 2021 fortalt om kordegnene i Elsted sogn.
6. Næste møde
Tirsdag den 8. marts kl. 16.00 i Lystrup Kirke.
For referat: Hans Boas

