Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling 15. marts 2010
Formandens beretning
Fra generalforsamling 23. marts 2009 til generalforsamling 15. marts 2010.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 8 bestyrelsesmøder.
2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 2 møder med Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-Smørum Historiske Forening, hvor fællesarrangementer og fælles forhold overfor kommunen behandles.
1 bestyrelsesmedlem har deltaget i 2 natursamrådsmøder, der arrangeres af kommunens teknik- og miljøudvalg.
2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i fællesmøde med de historiske foreninger i det tidligere Frederiksborg
amt. Mødet holdes i DLF-regi med informationer fra DLF og erfaringsudveksling mellem foreningerne.
Værtskabet går på skift, og næste møde til efteråret arrangeres af SHF.
Johnny Jørgensen fra bestyrelsen er også medlem af Egedal Kulturelle Samråd, som har haft 4 møder.
Arrangementer
Mandag 23.03.2009
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20.04.2009
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Lørdag
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28.10.2009
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18.01.2010

Mandag

15.02.2010

Generalforsamling i Stenløse Sognegård. Grete Rung fortalte om magretheskålen
og plastfirmaet Rosti. 40 deltagere.
Foredrag i Stenløse Sognegård om Ellehammer. Louise Karlskov Skyggebjerg,
der er souschef på Danmarks Tekniske Museum var foredragsholder. 37 deltagere.
Rundvisning på Ballerup Museum i Pederstrup, hvor Ballerups udvikling blev
belyst, og en udstilling om Kejserinde Dagmars datter, storfyrstinde Olga, blev
gennemgået. 24 deltagere.
Bustur til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk med guidet rundgang. 48 deltagere.
Rundvisning på Politihistorisk museum, der også rummer kriminalmuseet. Museet har til huse på Fælledvej 20 i København. 21 deltagere.
Foredrag i Veksø Sognehus om kristendommens indførelse, kirkerne, klostrene
og livet i middelalderen. Turistfører Ulla Gram var foredragsholder. Arrangement i samarbejde med Veksø menighedsråd. Ca. 90 deltagere.
Foredrag ved magasinredaktør og forfatter Jan Svendsen i Stenløse rådhussal om
tørvegravning, arrangeret i samarbejde med ØHF og LSHF. Ca. 75 deltagere.
Foredrag i Ganløse Rytterskole ved seniorkonsulent, dr. agro Hans Arne Jensen
med titlen: ”Frø fortæller danmarkshistorie”. 34 deltagere.
Foredrag i Stenløse Sognegård ved Forfatter Léon Jonasson med titlen: ”Penge
og omsætningsmidler”. 28 deltagere.
Foredrag i Veksø Sognehus om søvn og sovevaner på landet 1600 – 1850 ved
museumsinspektør ved frilandsmuseet Mikkel Venbo Pedersen. 32 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med begrænset deltagerantal, er søgningen til arrangementerne
tilfredsstillende. Desværre må vi også konstatere, at Lokalavisen ikke altid bringer vores foromtaler, så der
opfordres til at se i medlemsbladene og på hjemmesiden.
Foreningen har endvidere deltaget med 3 udstillinger: Lørdag den 2. maj på Ganløse Kræmmermarked, fredag den 29. maj under Stenløse Centrets ”Natåbent” og den 13. juni på Slagslunde kræmmermarked. Udover
at gøre foreningen og lokalarkivet synligt, blev der også tegnet nye medlemskaber og solgt 172 af foreningens bogudgivelser.
Udover ovennævnte aktiviteter får nogle af foreningens medlemmer også opfordringer fra andre foreninger.
Således har Hans Ostenfeld haft 2 foredrag med hver 40-50 deltagere fra ”Stenløse spejderne” om Phillipfamiliens bygmestre og undertegnede har haft en historisk vandring i Ganløse Ore for ”Foreningen Naturparkens Venner”, hvilket er med til at profilere Historisk Forening.
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Publikationer
I 2009 er udsendt 4 medlemsblade med forenings- og arkivnyt, omtale af arrangementer og en række artikler
om lokalhistoriske emner. Bladets redaktør er Nils Erik Andersen, der udover at redigere bladet sammen med
Arne Navne, også har skrevet en del af artiklerne. Preben Stenalt forfatter de arkæologiske artikler og endvidere har der været artikler af Arne Navne, Lotte Sparrevohn fra Kroppedal museum, Ole Sejr Olsen og Hans
Ostenfeld. Arne Navne forfatter endvidere indlæggene fra arkivet. Igen et år med et fint og læseværdigt medlemsblad. Der er indtrådt et nyt medlem i redaktionen, Steen Johansen, som fremover vil tage sig af layout
og digital opsætning af bladet. Velkommen til Steen. Arne Navne udtræder efter eget ønske af redaktionen
for at få mere tid til arkivarbejdet. Endvidere har Niels Erik Andersen ønsket at udtræde af redaktionen efter
udgivelsen af ”maj-nummeret”. En ny redaktionsgruppe er ved at blive dannet og her byder vi velkommen til
Karin Sejr Olsen og Per Wandahl. Tak til NEA og Arne. Vi skal opfordre til, at medlemmer kommer med
indlæg til medlemsbladet. Det kan være længere eller kortere artikler eller blot notitser.
Igen i år har foreningen udgivet en bog. Den har titlen: ”Stenløse – en stationsby mellem by og land, Om
folk, hændelser og erhverv 1880-1950”. Bogen er skrevet af Nils Erik Andersen og Arne Navne har stået for
den digitale opsætning. Bogen er i lighed med tidligere udgivelser uddelt gratis til foreningens medlemmer
og sælges herudover fra Bøger & Papir i Stenløse centret, fra Stenløse og Ganløse biblioteker samt fra Lokalarkivet i Slagslunde. Bogen må siges at være en salgssucces, idet der i november og december blev solgt
130 eksemplarer. Der har da også været en hel del positive tilkendegivelser om bogen. Bogen har også fundet vej til Danmarks Radio, som har bragt indslag fra bogen i ”Danmark Kort”.
Antal medlemmer
343 familiemedlemskaber pr. 31. december 2009. Dette er en tilbagegang på 3 i forhold til sidste år, hvorfor
vi satser på en vækst i 2010.
Økonomi
Som det vil fremgå senere af kassererens beretning har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad
angår driftsregnskabet og Bogfonden, sidstnævnte ikke mindst pga. det store bogsalg.
Foreningens hjemmeside
Hjemmesiden har fået ny adresse: http://stenlosehistorie.dk” efter at TDC pludselig lukkede den gamle sidste
efterår.
Planlægning i samfundet
Foreningen har altid fulgt med i myndighedernes planlægning og vi har kommenteret denne ud fra den kulturhistoriske baggrund foreningen repræsenterer. Foreningen er fortsat medlem af kommunens Natursamråd,
hvis formål er beskyttelse og benyttelse af det åbne lands natur og landskab.
Foreningen og arkivet
Foreningen støtter fortsat arkivets bestræbelser for at få bedre lokaleforhold. Det kan oplyses, at formanden
for kultur- og fritidsudvalget, har lovet, at der vil blive bedre forhold i indeværende valgperiode.
Det skal nævnes, at arkivets åbningstid er hver mandag formiddag kl. 9-12 eller efter aftale. Er der nogle
med lyst til frivilligt arkivarbejde, er man altid velkommen til at besøge arkivet og se de forskellige muligheder.
De historiske foreninger i kommunen
Der er fortsat kontakt til Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-Smørum Historiske Forening, hvor der
udveksles synspunkter, og hvor der orienteres gensidigt om forholdene i relation med kommunen. Det kan
oplyses, de 3 foreninger har fået bevilget penge til en ny historisk bustur rundt i Egedal Kommune. Turen
finder sted søndag den 21 marts og gratis billetter kan hentes på bibliotekerne. Nærmere om tilmelding og
tider er meddelt i Lokalavisen og kan ses på foreningens og kommunens hjemmesider.
Steffen Erichsen
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