
 
 
 

Referat af generalforsamling i Lystrup, Elsted, Elev Lokalhistoriske Forening  
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 på Lystrup Bibliotek:  
Der var 13 deltagere i generalforsamlingen.  
 

1. Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Iben Nordestgaard, som konstaterede, at generalforsamlingen var lov-

formeligt indkaldt.   

2. Foreningens beretning 

Formand Sven Aage Christensen aflagde beretning:  

Sidste år kunne vi pga. corona først holde generalforsamlingen den 25. maj.  

9. sept. Lystrup Kirke: Elsteds kirkebogs 400-års jubilæum samt slægtsforskning.  

31. august til 3. oktober var der udstilling af Lystrup før og nu samt udstilling om kirkebo-

gen i Lystrup Kirke. 

14. september byvandring med Vandrende P. gennem Sønderskoven ad Lystrupvej og Lille 

Elstedvej til Bygaden.  

28. september Lennie Boesen holdt foredrag om Årbogen 2020 i Elev Sognehus.  

11. oktober udgravningslederen fra Moesgård Museum fortalte om de forskellige fund.   

Samme aften fortalte Marianne Vasard på Lystrup Bibliotek om Elsted og Lystrups udvikling 

fra landsby til forstad.  

27. oktober var der foredrag i Elsted Sognegård med Marianne Philipsen om Aarhus Teater.  

8. november blev Årbog 2021 udgivet ved reception på Lystrup Bibliotek.  

10. februar foredrag i Lystrup Kirke om Årbogen 2021 ved Marianne Vasard og Peer Kjær 

Andersen.  

16. marts 2022 foredrag om Årbogen 2021 med Lennie Boesen og Hans Schiødt i Elev Sog-

nehus.  

3. Godkendelse af regnskab 

Kasserer Peer Kjær Andersen fremlagde regnskabet for 2021, som er gennemset og gen-

nemgået af begge revisorer.  

Antallet af medlemmer er gået lidt ned. Gebyr til banken er ret højt foreningens størrelse 

taget i betragtning. Kassebeholdningen er på 1150 kr. Bankbeholdningen 9441,10 kr. Egen-

kapitalen pr. 31/12 2021 er på 10.591,10 kr.  

Regnskabet blev godkendt.  

4. Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent 

Kasserer Peer Kjær Andersen fremlagde budget for 2022. 

Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. år.  



5. Kommende arrangementer 

10. maj foredrag i Elsted Sognegård med Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen 

om at bo i en jernalderlandsby i Lejre, hvilket de har gjort ti år i træk.  

Der er truffet aftale om en byvandring med Vandrende P. i sidste halvdel af maj. Datoen er 

endnu ikke fastsat.  

Arkivernes dag den 2. lørdag i november 2022 er der foredrag i kantinen i Lystrup Hallen.  

Der bliver flere arrangementer i efteråret 2022.  

6. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogle forslag.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jf. §8.  

På valg er: Birgit Krarup og Tage Petersen, samt suppleant Arild Larsen 

De nævnte blev genvalgt.  

8. Valg af revisor, jf. §8. På valg er Poul Erik Petersen 

Poul Erik Pedersen blev genvalgt.  

9. Orientering om årets gang i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling 

Lederen af Lokalhistorisk Arkiv Marianne Vasard Nielsen orienterede:  

På grund af corona har der været lange perioder i 2021, hvor medlemmerne af den lokalhi-

storiske samling ikke kunne komme ind på biblioteket og dermed på arkivet.  

Men det blev heldigvis alligevel muligt at udgive Årbogen 2021.  

Sidste år blev der skrevet to mindre artikler i Elsted kirkeblad om de forskellige kordegne, 

som har været ansat ved Elsted Kirke.  

De gamle kalendere som er blevet udgivet af Den lokalhistoriske Samling har været opbe-

varet i kælderen. En del af dem er blevet givet væk til interesserede.  

Der er blevet solgt årbøger en lørdag i Superbrugsen i efteråret. Der blev i den forbindelse 

fremsat et ønske om, at der kunne blive afholdt et slægtshistorie kursus. Arkivets leder 

planlægger at arrangere sådan et kursus på et senere tidspunkt. Man er altid velkommen 

til at besøge Den lokalhistoriske Samling på Lystrup Bibliotek. Der åbent hver mandag ef-

termiddag kl. 15.00-17.00.  

10. Eventuelt 

Kalenderne kan downloades på hjemmesiden.  

Desuden findes der billeder fra de arrangementer, som den lokalhistoriske forening har af-

holdt. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/ 

Det blev foreslået, at generalforsamlingen fremover bliver afholdt i forbindelse med et ar-

rangement, sådan som man f.eks. gør i Højskoleforeningen.  

For referat: Hans Boas  

 
 
 
 
  


