Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling 11. marts 2013 kl. 19.30 i HEP-Huset
Bestyrelsens beretning
Fra generalforsamling 12. marts 2012 til generalforsamling 11. marts 2013.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 8 bestyrelsesmøder og redaktionen har holdt 4
redaktionsmøder.
3 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 3 møder med Ølstykke Historiske Forening og LedøjeSmørum Historiske Forening.
1 bestyrelsesmedlem har deltaget i 3 møder i Det Grønne Råd, der arrangeres af kommunens Teknik- og Miljøudvalg samt Planudvalget. Foreningen repræsenterer de 3 historiske foreninger i
kommunen.
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).
I arkæologigruppen, der er et netværk for arkæologi i Egedal Kommune med tilknytning til Kroppedal Museum er Preben Stenalt kontaktperson til Kroppedal. Gruppen har deltaget i museets arkæologiske undersøgelser i Frederikssundsmotorvejens og Tværvejens tracer.
Arrangementer
Mandag 12.03.2012
Søndag
Søndag

15.04.2012
22.04.2012

Mandag 14.05.2012
Søndag 26.08.2012
Søndag 10.09.2012
Mandag 22.10.2012

Mandag 12.11.2012
Onsdag

09.01.2013

Mandag 04.02.2013

Generalforsamling i Stenløse Sognegård. Tidl. Museumsleder Carsten
Hess havde et indlæg om kaffetilsætningen Rich. 60 deltagere.
Besøg på Nordisk Film i Valby. 26 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.
Besøg på Vestre Kirkegård. 48 deltagere.
Omvisning i Roskilde Domkirke. Tidl. museumsinspektør ved Domkirken
Anette Kruse. 30 deltagere.
Besøg i Vinderød Kirke og ”Kunst på Kirkegården”. 48 deltagere.
Foredrag i samarbejde med Veksø Menighedsråd. Martin Wangsgaard
Jürgensen fra Nationalmuseet fortalte om, hvorfor en landsbykirke ser ud,
som den gør. 43 deltagere.
Foredrag om jordskælvet i Danmark 1759. Professor, mag. scient. Erling
Bondesen. 31 deltagere.
Besøg på Geologisk Museum, hvor curator Henning Haack viste rundt i
meteoritsamlingen. 18 deltagere
Foredrag om Ganløse Kirke. Lokalhistoriker Poul Hesbjerg. 42 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med begrænset deltagerantal, er søgningen til arrangementerne tilfredsstillende.
Foreningen har endvidere deltaget med 3 udstillinger: 5. maj på Ganløse Kræmmermarked. 9. juni
på Slagslunde Kræmmermarked og 31. august ved Ganløse By Night byfesten. Udover at gøre foreningen og lokalarkivet synligt, blev der solgt 74 bøger ved de 3 udstillinger.
Foruden ovennævnte aktiviteter får vi også opfordring fra andre foreninger. Således har vi formidlet, at Poul Hesbjerg har holdt et foredrag om Ganløse for grundejerforeningen Viggatorp ude ved
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Ganløse Ore. Foredraget blev holdt på Ganløse Kro ved grundejerforeningens generalforsamling
12. april. Dette er med til at profilere foreningen.
Publikationer,
Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af arrangementer og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er Hugo Odgaard, Steen
Johansen, Preben Stenalt, Per Wandahl, Karin Sejr Olsen og Nils Erik Andersen, 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.
Antal medlemmer
347 familiemedlemskaber pr. 1. januar 2013. I forhold til sidste år er det desværre en tilbagegang på
14 medlemskaber. Vi har dog allerede fået nye medlemmer siden årsskiftet.
Økonomi
Som det vil fremgå senere af kassererens beretning, har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår driftsregnskabet, kassebeholdningen og bogfonden.
Som det vil fremgå af regnskabet har kommunen bevilget penge til et nyt udstillingssystem, hvor de
gamle plader kan genanvendes. Der kan i aften ses et eksempel på systemets anvendelse.
Det kan endvidere oplyses, at Lions Ganløse ved sit 40 årsjubilæum tidligere i år har doneret kr.
3.000,- til foreningen. Et godt tilskud til foreningens arbejde, især da kommunen ikke mere giver
tilskud til vores almindelige arrangementer.
E-mailadresser
Der opfordres igen i år til, at medlemmer, der ikke har oplyst deres e-mailadresser, meddeler denne.
Der er i aften lagt lister frem, hvorpå adressen kan noteres.
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. På sidste møde i Det Grønne Råd den 25. feb. 2013 er
Kommuneplan 2013 behandlet.
Foreningen og arkivet
Foreningen støtter fortsat arkivets aktiviteter.
Det skal nævnes, at arkivets åbningstid er hver mandag formiddag kl. 9-12, og første torsdag i måneden kl. 15-18 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.
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