Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling 16. marts 2015 kl. 19.30 på Veksø Kro
Bestyrelsens beretning
Perioden fra generalforsamling 17. marts 2014 til generalforsamling 16. marts 2015.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 10 bestyrelsesmøder, og redaktionen har holdt
5 redaktionsmøder.
2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 2 møder med Ølstykke Historiske Forening og LedøjeSmørum Historiske Forening, og 2 bestyrelsesmedlemmer har sammen med disse 2 andre historiske
foreninger deltaget i 2 møder med Kroppedal Museum.
1 bestyrelsesmedlem har deltaget i 1 møde i Det Grønne Råd, der arrangeres af kommunens Teknikog Miljøudvalg samt Planudvalget. Foreningen repræsenterer her de 3 historiske foreninger i kommunen.
Johnny Jørgensen fra bestyrelsen er også medlem af Egedal Kulturelle Samråd (EKS), som har haft
generalforsamling i 2014. 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. Preben Stenalt er også medlem af
Kroppedal Museums Repræsentantskab.
Arrangementer
Mandag 17.03.2014

Søndag

06.04.2014

Søndag

11.05.2014

Søndag

25.05.2014

Søndag

25.08.2014

Søndag

14.09.2014

Onsdag

08.10.2014

Torsdag 13.11.2014
Mandag 25.02.2015

Generalforsamling i HEP-huset, Stenløse. Efter generalforsamlingen fortalte arkæolog Jonas Sigurdsson fra Kroppedal Museum om de spændende
fund, der er gjort ved forundersøgelser og udgravninger før anlæggelsen af
Frederikssundmotorvejens fase 2. 66 deltagere.
Besøg på buddhistisk Center i Stenløse måtte desværre aflyses, da munkenes guide blev forhindret. Vi håber at kunne gennemføre arrangementet på
et senere tidspunkt.
Besøg på godset Edelgave og kulturlandskabet omkring Edelgave, hvor
Steen Asker Jensen fra LedøjeSmørum Historiske Forening viste rundt..
35 deltagere.
Rundtur i Landbohøjskolens have på Frederiksberg. Guide Kim Greiner.
32 deltagere.
Rundvisning i Roskilde Domkirkes hvælv og den nye tagkonstruktion og
det nye Magrethespir efter branden for nogle år siden. 24 deltagere. Dette
arrangement gentages i år tirsdag den 1. sept. Guide Frank Ramskov.
Tur i skoven Ganløse Ore og Nyvang. Guide Steffen Erichsen. 25 deltagere.
Foredrag af magister Mette Gundel om bødler, rakkere, natmænd og kæltring. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Veksø Menighedsråd. 62 deltagere.
Foredrag af sprogforsker Jacob Thøgersen om den sprogforandring vi lever i. 42 deltagere.
Foredrag af provst Finn Vejlgaard om æblets kulturhistorie. 19 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med forud begrænset deltagerantal, er søgningen til
arrangementerne tilfredsstillende. Ved tilmeldinger henstilles det, at dette foregår mellem kl. 17 og
18 på hverdage.
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Foreningen har endvidere deltaget med 6 udstillinger: 3. maj på Ganløse Kræmmermarked, 31. maj
i Egedal Centrets natåbent, 29. august i Ganløse Bibliotek sammen med Stenløse Lokalarkiv ved
”Ganløse By Night” byfesten, 13. september sammen med ”Egedal Arkiver og Museum” ved tørvegravning i Guldbjerg Mose, 19. september sammen med ”Egedal Arkiver og Museum” ved Golden Days arrangement i Egedal Centret og 20. december i Slagslunde Forsamlingshus i anledning af
husets 50 års jubilæum.
Foreningens medlem Hans Ostenfeld har haft flere byvandringer i Stenløse, og foreningen har
sammen med Stenløse Lokalarkiv haft et billedforedrag med ”før og nu billeder” på dementcafeen i
HEP-huset den 6. okt.
Publikationer
Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af arrangementer og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er Karin Sejr Olsen,
Steen Johansen, Preben Stenalt, Arne Navne, Kurt Pedersen, Poul Hesbjerg, Bente Duchwaider og
Lisbeth Engberg 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
339 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2015. Medlemstallet er således stabiliseret, idet der sidste
år var 340 husstandsmedlemsskaber.
Økonomi
Som det vil fremgå senere, har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår driftsregnskabet, kassebeholdningen og bogfonden.
Planlægning i samfundet
Foreningen har altid fulgt med i myndighedernes planlægning, og vi har kommenteret denne ud fra
den kulturhistoriske baggrund, som 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.
Foreningen og arkivet
Foreningen støtter fortsat Stenløse Lokalhistoriske Arkivs 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 år gennemføres
en fælles børnebustur med én bus den 12. april 2015 med guide fra Kroppedal Museum. Nærmere
vil komme i Lokalavisen, Frederiksborg Amts Avis og på hjemmesider. I 2016 planlægges en fælles bustur med 3 busser i lighed med tidligere busture. De 3 foreninger er færdige med tekst og illustrationer til de tidligere omtalte orienteringstavler. Tavlerne opstilles af kommunen i foråret, og
dette vil blive markeret med et kommunalt arrangement.
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