Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling 17. marts 2014 kl. 19.30 i HEP-Huset, Stenløse
Bestyrelsens beretning
Fra generalforsamling 11. marts 2013 til generalforsamling 17. marts 2014.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 7 bestyrelsesmøder, og redaktionen har holdt 4
redaktionsmøder.
2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 1 møde med Ølstykke Historiske Forening og LedøjeSmørum Historiske Forening, og 2 bestyrelsesmedlemmer har sammen med disse 2 andre historiske
foreninger deltaget i 1 møde med Kroppedal Museum.
1 bestyrelsesmedlem har deltaget i 1 møde i Det Grønne Råd, der arrangeres af kommunens Teknikog 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
1 møde. 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 traceer.
Arrangementer
Mandag 11.03.2013

Søndag
Søndag

07.04.2013
14.04.2013

Søndag 26.05.2013
Søndag 11.08.2013
Mandag 09.09.2013

Mandag 21.10.2013
Mandag 18.11.2013
Mandag 20.01.2014

Generalforsamling i HEP-huset, Stenløse. Der blev vist en kortfilm om
den sidste manuelle ringning i Stenløse Kirke, og Hans Ostenfeld supplerede med interessante oplysninger, om hvordan en klokke fra Estland havnede i Veksø kirke. 59 deltagere.
Besøg på buddhistisk Center i Stenløse. 30 deltagere
Historisk bustur rundt i Egedal Kommune. Fællesarrangement for de 3
historiske foreninger i kommunen. De 3 busser blev ikke helt fyldt op, så
det er besluttet ikke at arrangere bustur i 2014.
Rundvisning på Revymuseet på Frederiksberg. 14 deltagere.
I slavernes fodspor, byvandring i København. 28 deltagere.
Musikalsk foredrag af Berit og Asker Christensen om Halfdan Rasmussen.
Golden Days arrangement sammen med de 2 andre historiske foreninger.
69 deltagere.
Foredrag af Steen Asker Jensen i samarbejde med Veksø Menighedsråd
om herregården Edelgave. 52 deltagere.
Foredrag af museumsinspektør Jens Molter Ulriksen om arkæologernes
vikinger. 38 deltagere.
Rundvisning på Immigrantmuseet i Farum. 26 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med begrænset deltagerantal, er søgningen til arrangementerne tilfredsstillende.
Foreningen har endvidere deltaget med 4 udstillinger: 4. maj på Ganløse Kræmmermarked, 31. maj
i Egedal Centrets natåbent, 30. august i Ganløse bibliotek sammen med lokalarkivet ved ”Ganløse
By Night” byfesten og 14. september sammen med lokalarkivet ved Golden Days arrangement i
Egedal Centret.

1.3.2014

1/2

Publikationer
Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af arrangementer og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er Sten Krarup, Steen
Johansen, Preben Stenalt, Nils Erik Andersen og Poul Hesbjerg. 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.
I februar i år har Veksø Menighedsråd udgivet bogen: ”Den estiske klokke i Veksø”. Forfatter er
Nils Erik Andersen. Udgivelsen er kommet i stand, ved at Veksø Menighedsråd har afsat 5.000,kr., og ved at der er ydet økonomisk bidrag fra Egedal Kommune på 8.000,- og fra Stenløse Historiske Forening på 7.000,-. Af den færdige bog fremgår det, at Stenløse Lokalarkivs Venner også har
støttet udgivelsen. Stenløse Historisk Forening har udover ovennævnte afholdt distributionsudgifter
på ca. 2.000,-, idet bogen er udsendt gratis til foreningens medlemmer. Historisk Forening har således ydet det største bidrag til bogens fremstilling og udbredelse.
Antal medlemmer
340 familiemedlemskaber pr. 1. januar 2014. I forhold til sidste år er det desværre en tilbagegang på
7 medlemskaber.
Økonomi
Som det vil fremgå senere af kassererens beretning, har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår driftsregnskabet, kassebeholdningen og bogfonden. En tak skal lyde til Lions, Ganløse, der ydede en donation på 3.000,- kr. i anledning af deres 40 års jubilæum.
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, som foreningen repræsenterer. I 2013 har vi kommenteret lokalplanforslag for Søsum og forslag til kommuneplan 2013-2025. 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.
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 fælles arrangementer. I 2013 havde vi
en fælles bustur og et fælles foredrag om Halfdan Rasmussen. For tiden arbejdes med et projekt om
orienteringstavler ved kulturelle seværdigheder i kommunen.
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