Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling 12. marts 2012
Formandens beretning
Fra generalforsamling 14. marts 2011 til generalforsamling 12. marts 2012.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 7 bestyrelsesmøder og redaktionen har holdt 4
redaktionsmøder.
3 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 2 møder med Ølstykke Historiske Forening og LedøjeSmørum Historiske Forening.
1 bestyrelsesmedlem har deltaget i 2 møder i Det Grønne Råd (tidligere Natursamråd), der arrangeres af kommunens Teknik- og Miljøudvalg samt Planudvalget. Foreningen repræsenterer de 3 historiske foreninger i kommunen.
2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i fællesmøde den 27. sept. 2011 med de historiske foreninger i
Nordsjælland. Mødet holdes i DLF-regi (Dansk Lokalhistorisk Forening).
Johnny Jørgensen fra bestyrelsen er også medlem af Egedal Kulturelle Samråd (EKS), som har haft
2 møder. EKS er rådgivende over for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).
Som omtalt i novemberudgaven af medlemsbladet er der dannet en arkæologigruppe, der er et netværk for arkæologi i Egedal Kommune med tilknytning til Kroppedal Museum. Der har været afholdt et opstartsmøde på museet. Preben Stenalt er gruppens kontaktperson til Kroppedal. Gruppen
har pt. 19 deltagere, heraf 1 deltager fra København, 1 fra Ølstykke, 5 fra Smørum og 12 fra Stenløse. Der er ikke krav om, at man skal være medlem af de historiske foreninger i kommunen. Første
store projekt er forundersøgelser af området for fase 2 i Frederikssundmotorvejen, som har en stikvej op til Kildedal. Forundersøgelserne igangsættes nu.
Arrangementer
Mandag 14.03.2011

Søndag

30.03.2011

Søndag 10.04.2011
Mandag 09.05.2011
Søndag

15.05.2011

Søndag

20.08.2011

Søndag

10.09.2011

Mandag 10.10.2011

24.02.2012

Generalforsamling i Stenløse Sognegård. Tidl. Museumsleder Carsten
Hess havde et indlæg om brugen af, og bofællesskabet med gåsen i tidligere tiders landbrug. 53 deltagere.
Historisk bustur rundt i Egedal Kommune. Fællesarrangement for de 3
historiske foreninger i kommunen. 3 busser med godt 140 deltagere samt 9
guider fra foreningerne.
Omvisning i Roskilde Kloster. 33 deltagere.
Foredrag med lærer og forfatter Henning Bjørn Larsen om besættelsen. 50
deltagere.
Omvisning på Frihedsmuseet, som opfølgning på ovennævnte foredrag. 16
deltagere.
Byvandring på Carlsberggrunden i Valby med civilingeniør Evald Brønd.
23 deltog i et særdeles fint vejr.
Omvisning på Frilandsmuseet i Lyngby, hvor de forskellige mølletyper
blev gennemgået. Også her i fint vejr med 25 deltagere.
Foredrag i samarbejde med Veksø Menighedsråd i Veksø Sognehus. Turistfører Ulla Gram fortalte om middelalderens klostre, munkeordener og
klosterliv i Danmark. Ca. 50 deltagere.
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Mandag 21.11.2011

Mandag 30.01.2012

Mandag 06.02.2012

Foredrag i HEP-huset i Stenløse, hvor formanden for Foreningen Naturparkens Venner, Troels Brandt, fortalte om egnens veje gennem 5500 år.
Et velbesøgt foredrag med 80 deltagere.
Foredrag og fællessang om Carl Nielsen og den folkelige sang i Kulturhuset i Smørum. Arrangeret i samarbejde med Ledøje-Smørum og Ølstykke
historiske foreninger. 75 deltagere
Foredrag i Veksø Sognehus om Stednavne i Nordsjælland, en del af Danmarks stednavneskat. Foredragsholder adjunkt, ph.d. Birgit Eggert. 53
deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med begrænset deltagerantal, er søgningen til arrangementerne generelt tilfredsstillende.
Foreningen har endvidere deltaget med 4 udstillinger: Lørdag den 7. maj på Ganløse Kræmmermarked, fredag den 1. juni i Egedal Centrets ”natåbent”, den 18. juni på Slagslunde Kræmmermarked
og den 25. juni ved Egedal Arkiver og Museums demonstration af tørvefremstilling i Brøns Mose.
Udover at gøre foreningen og lokalarkivet synligt, blev der på trods af, at Slagslunde kræmmermarked druknede i regn tegnet 10 nye medlemskaber og solgt 94 bøger ved de 4 udstillinger.
Udover ovennævnte aktiviteter får nogle af foreningens medlemmer også opfordring fra andre foreninger. Således har Preben Stenalt på Foreningen Naturparkens Venners forårstur den 30. apr.
2011 haft et indlæg om oldtidsagre i Ganløse Ore, Hans Ostenfeld har i Veksø Sognehus den 20.
okt. haft et indlæg om lægerne i Veksø samt på en grundejerforenings generalforsamling et indlæg
om familien Phillipsens huse og Hugo Odgaard har haft et foredrag i Stenløse Sognegård den 9. feb.
om arbejdsanstalten i Ganløse. Dette er med til at profilere foreningen.
Publikationer,
I 2010 er udsendt 4 medlemsblade med forenings- og arkivnyt, omtale af arrangementer og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er, Hans Ostenfeld, Arne Navne, Kurt
Pedersen/Stenløse, Jørgen Andersen/tidligere Veksø, Preben Stenalt, Poul Hesbjerg/Ganløse, Bent
Stiesdal/tidligere Søsum. Birgitte Lundsteen, Morten Lundsteen og Jens Skov/Ganløse. Vi siger tak
til forfatterne og skal opfordre til, at medlemmer kommer med nye indlæg til medlemsbladet. Det
kan være længere eller kortere artikler eller blot notitser.
Sidste efterår kunne foreningen igen udgive en bog, denne gang med titlen Fattigforsørgelses- og
arbejdsanstalt i Ganløse. Det er Hugo Odgaard, der har redigeret bogen, der er baseret på anstaltens
dokumenter, breve og regnskaber, som findes på Stenløse Lokalarkiv, og som er et eksempel på det
righoldige materiale, arkivet indeholder. Bogen er uddelt gratis til alle, der modtager foreningens
medlemsblad, dvs. medlemmerne, naboforeninger, relevante politikere, skoler, biblioteker m.fl.
Bogen kan købes på lokalarkivet og hos boghandleren i Egedalcentret. Pris kr. 90,-.
Vi har opstartet et nyt projekt om hændelser under 2. verdenskrig her på egnen, med sigte på udarbejdelse af artikler eller en ny bog. Vi skal i den anledning efterlyse beretninger, fotografier eller
genstande fra krigens tid. Aflevering eller henvendelse kan ske til lokalarkivet eller et bestyrelsesmedlem.
Antal medlemmer
361 familiemedlemskaber pr. januar 2011, det største antal medlemmer i foreningens historie. I forhold til sidste år er det en fremgang på 6 medlemskaber.
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Økonomi
Som det vil fremgå senere af kassererens beretning, har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår driftsregnskabet, kassebeholdningen og bogfonden. Mht. bogfonden kan således oplyses, at der er en tilstrækkelig beholdning til at trykke en ny bog med relevant lokalhistorie. Vi må
dog desværre se i øjnene, at vi fremover skal tage højde for mindre offentlige tilskud til foreningen,
hvilket kasseren nærmere vil redegøre for.
E-mailadresser
På sidste generalforsamling blev der opfordret til fremsendelse af e-mail-adresser, så vi – ligesom
stort set alle andre foreninger – kan informere medlemmerne pr. mails. Som oplyst på sidste generalforsamling er der tale om orienterende informationer, som f.eks. ledige eller udsolgte pladser på
et arrangement, en aflysning o.lign. Hvis der skulle være tale om en meget vigtig meddelelse vil
alle, der ikke får meddelelsen pr. mail, få tilsendt et brev. Et stort antal mails vil således spare porto.
Det skal nævnes, at medlemsbladet fortsat udsendes i papirudgave.
I januar sendte vi den første mail med bl.a. erindring om Carl Nielsen arrangementet. Vi har pt. kun
fået 83 mailadresser, så der er langt igen, og vi skal igen opfordre til, at mailadresser fremsendes til
den mailadresse, der står i medlemsbladet. Skulle der være nogen her, der mangler at fremsende
adressen, kan man skrive adressen på de fremlagte lister ved døren. Vi regner med, at ca. 85% har
mail-mulighed.
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 som nævnt medlem af
kommunens Grønne Råd, hvis formål er beskyttelse og benyttelse af det åbne lands natur og landskab samt at vurdere miljø- og planforhold. Vi har i Det Grønne Råd givet udtryk for de historiske
foreningers modstand mod den planlagte B5 motorvej og togbane, som vil ødelægge store kulturværdier i landskabet i vores interesseområde. Ligeledes deltager vi i Det Grønne Råd i stiplanlægningen, der har til formål at komme ud og rundt i kulturlandskabet.
Foreningen og arkivet
Foreningen støtter fortsat arkivets aktiviteter. Sidste år besluttede kommunen endeligt, at arkivet
skulle flyttes fra Slagslunde til Ganløse, hvor det sammen med biblioteket fik til huse i Østergade
nr. 12. Flytningen af den store mængde materiale blev foretaget i efteråret, og indretningen er nu på
plads.
Det skal nævnes, at arkivets åbningstid er hver mandag formiddag kl. 9-12, og hver torsdag kl. 1720 eller efter aftale. Alle, der ikke har set arkivet eller har spørgsmål, opfordres til at komme på et
besøg. Er der nogle med lyst til frivilligt arkivarbejde, er man altid velkommen til en snak om de
forskellige muligheder.
De historiske foreninger i kommunen
Der er som tidligere nævnt fortsat kontakt til Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-Smørum Historiske Forening, hvor der udveksles synspunkter, og hvor der orienteres gensidigt om forholdene i
relation til kommunen. Endvidere arrangeres og planlægges flere fælles arrangementer.
Steffen Erichsen
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