Bestyrelsesmøde i Lystrup Elsted Elev Lokalhistoriske Forening
Tirsdag d. 11. oktober kl. 16.00 i Lystrup kirkes mødelokale
Til stede: Sven Aage Christensen, Tage Petersen, Arild Larsen, Peer Kjær Andersen, Marianne
Vasard Nielsen (leder af Lokalarkivet), Hans Boas (referent)
Afbud fra Birgit Krarup og Lars Konradsen
1. Økonomi og medlemsantal
Der er fortsat 86 betalende medlemmer i foreningen.
Vi køber 90 årbøger af Lokalhistorisk Arkiv (normalt køber vi 100).
Arild Larsen spørger, hvorfor man ikke retter direkte henvendelse til de medlemmer, som
har glemt at betale deres kontingent. Man kunne overveje at lave en vedtægtsændring på
næste generalforsamling. Vi har ikke hjemmel til at opkræve rykkergebyr med de
nugældende vedtægter.
Vi beslutter i næste nyhedsbrev, som omtaler udgivelsen af Årbog 2022, at minde folk om,
at de kan nå at betale og modtage årbogen eller evt. melde sig ud af foreningen.
Kasseholdning 17.196,95 – kassebeholdningen er fortsat 250 kr.
2. Kommende arrangementer
•

•

•

Foredrag d. 24. oktober i Elev
Henrik Povlsen, tidligere possementmager i Elev, vil gerne holde et foredrag mandag den
24. oktober kl. 19.30 i Elev Sognehus. Lokalet er booket. Der kommer en opkrævning på
200 kr. i leje af Sognehuset. Sven Aage henter nøglen hos Lea Hankil.
Henrik Povlsen har både film og billeder, som han vil vise.
Sven Aage spørger Henrik Povlsen om billeder.
Marianne sørger for en omtale som kan sendes ud til medlemmerne.
Hans sender omtale til lokalavisen og Århus Onsdag.
Der er kaffe og småkager.
Arkivernes dag d. 12. november i Lystrup Hallen
Lauge Dehn og Arne Flarup og Niels Havvig medvirker forhåbentlig ved arkivernes dag i
Lystrup Hallens cafeteria kl. 14.00-17.00. Arkivet har et meget stort materiale om Lystrup
Idrætsforening, men det bliver først om et par år, at det er muligt at lave en særlig
udstilling om idrætsforeningen.
Traktementet bliver øl og sodavand og chips.
Der skal holdes 60-års jubilæum for Brugsen, der startede i 1962 på Lille Elstedvej.
Marianne er indstillet på at lave to plancher for Brugsens regning.
Fredag den 4. november om eftermiddagen der et jubilæumsarrangement ved
Superbrugsen i Lystrup.
Lørdag den 5. november mellem kl. 10.00 og 14.00 bliver der et mere familievenligt
arrangement ved Superbrugsen, hvor Lokalhistorisk Forening er inviteret til at bidrage med
plancher og løbesedler med historiske billeder og oplysninger om brugsuddeleren.
Der er brug for flere frivillige som vil hjælpe til om lørdagen. Tage kan muligvis være med.

•

Årbog 2022 udgives d. 14. november på biblioteket (Arkivet)
Arrangementet starter kl. 14.00 og gennemføres på samme vis som tidligere år.
Medlemmerne bliver krydset af når man får udleveret sin årbog.
det er arkivets arrangement, og derfor er det også arkivlederen, som sørger for
traktementet den dag.

3. Eventuelt
•

•

Hans fortalte om et besøg i Svend A. Larsens boghandel i Sønder Allé, hvor han talte med
den nuværende indehaver, Steen Ewald-Larsen (søn af Svend A. Larsen), som fortalte
spændende om boghandlens betydning under 2. verdenskrig – en historie som Steen
Ewald-Larsen har forsket meget i. Hans undersøger, om det er være muligt at få Steen
Ewald-Larsen til at holde et foredrag i vores forening.
Marianne foreslog en udflugt til museet ”Flugt” i Oksbøl. Det er et spændende museum,
som er et besøg værd.

3. Næste møde
Tirsdag den 17. januar kl. 16.00 i Lystrup Kirke.
Vi skal på det møde aftale, hvornår vi skal holde et præsentationsmøde af Årbog 2022.

