
Bestyrelsesmøde i Lystrup, Elsted, Elev Lokalhistoriske Forening 

Tirsdag d. 17. januar kl. 16.00 i Lystrup kirkes mødelokale. 

Til stede: Sven Aage Christensen, Tage Petersen, Arild Larsen, Birgit Krarup, Peer Kjær Andersen, 
Marianne Vasard Nielsen (leder af Lokalarkivet), Hans Boas (referent) 
Afbud fra Lars Konradsen    

1. Siden sidst 
Den 24. oktober var der foredrag med Henrik Povlsen fra Elev, som fortalte om 
possementmagerfabrikken. Det var et godt arrangement. Få deltagere fra Elev.  
Til Brugsens jubilæum fredag den 4. og lørdag den 5. november blev der fremstillet 
plancher, som blev set af mange. Kenneth brugsuddeler har købt et sæt plancher til 
personalerummet. Det var et fint arrangement og en god måde at gøre opmærksom på det 
lokalhistoriske arbejde.  
Der var ikke opbakning fra LIF’s side til at bidrage til Arkivernes dag, så det blev desværre 
ikke til noget i 2022.  
Der var udlevering af årbøger den 14. november. Der var som sædvanligt god tilslutning til 
arrangementet på Lystrup Bibliotek.  
 

2. Økonomi, herunder ny underkonto til Lokalarkivet 
Der står 14.762,40 kr. på bankkontoen. Der er 175 kr. i kassen. Fem medlemmer har betalt 
kontingent for 2023. Der er lige nu 96 medlemmer.  
Der skal laves en underkonto til den konto, som foreningen har i Djurslands Bank; det er 
den konto, der også fungerer som arkivets sponsorkonto. Foreningen skal muligvis have et 
CVR-nr. Marianne har rettet henvendelse til Aarhus Kommune. Vi afventer svar.   
Tjek evt. dette link: https://www.nemadvokat.dk/blog/selskabsstiftelse/hvordan-opretter-
man-et-cvr-nummer/  
 

3. Kommende arrangementer, Lennie har sendt ønske om dato i Elev 
Vi har aftalt, at vi vil have to arrangementer om Årbog 2022 i foråret 2023. 
Lennie Boesen har reserveret mandag den 20. februar kl. 19.00 til foredrag om Årbog 2022 
i sognehuset i Elev. Der er lagt op til at lokale medborgere vil bidrage til mødet den 20. 
februar i Elev.  
Vi vil gerne holde et arrangement i Elsted Sognegård mandag den 6. marts kl. 19.30, hvor 
Årbog 2022 bliver gennemgået. Birgit har fået det skrevet i Elsted kalenderen. Bo 
Gustafson fra Elsted Byvej nr. 26 kommer muligvis og fortæller om sine gamle gård.  
Generalforsamlingen bliver mandag den 27. marts kl. 19.30 Marianne undersøger, om det 
er muligt.  
 

4. Eventuelt 
Hans har undersøgt om Steen Ewald-Larsen ville kunne komme og fortælle om Svend A. 
Larsens boghandel, men det har han desværre ikke kræfter til at gøre.  

https://www.nemadvokat.dk/blog/selskabsstiftelse/hvordan-opretter-man-et-cvr-nummer/
https://www.nemadvokat.dk/blog/selskabsstiftelse/hvordan-opretter-man-et-cvr-nummer/


Forslag til fremtidige arrangementer: Noget om Hugo (Uffe) Horwitz, som var læge og 
modstandsmand under 2. verdenskrig.  
https://www.dr.dk/bonanza/serie/62/her-er-dit-liv/70544/her-er-dit-liv-hugo-horwitz  
Eller noget om gartnerne i lokalområdet.  
 

5. Næste møde 
Mandag den 27. februar kl. 16.00 i Lystrup Kirke.  
På valg til ny bestyrelse er Sven Aage Christensen, Peer Kjær Andersen og Hans Boas.  
Lars Konradsen er på valg som suppleant.  
Vi vil spørge Niels Ove Velling Pedersen, Bygaden 11, om han vil være med i 
bestyrelsesarbejdet.  

 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/62/her-er-dit-liv/70544/her-er-dit-liv-hugo-horwitz

