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Stenløse Historiske Forening            15.02.2016 

Generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 på Veksø Kro 

Bestyrelsens beretning 

Perioden fra generalforsamling 16. marts 2015 til generalforsamling 16. marts 2016. 

 

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 Ledøje-

Smørum Historiske Forening, og 2 bestyrelsesmedlemmer har sammen med de 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 Teknik- 

og Miljøudvalg samt Planudvalget. Foreningen repræsenterer her de 3 historiske foreninger i kom-

munen. 

 

Johnny Jørgensen fra bestyrelsen er også medlem af Egedal Kulturelle Samråd (EKS), som er råd-

givende over for Kultur- og Erhvervsvalget. 

 

I arkæologigruppen, der er et netværk for arkæologi i Egedal Kommune med tilknytning til Krop-

pedal Museum, er Preben Stenalt kontaktperson til Kroppedal. Preben Stenalt er også medlem af 

Kroppedal Museums Repræsentantskab. 

 

Arrangementer   

Mandag 16.03.2015 Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen underholdt 

Veksø Amatør Teater med et udvalg af deres revynumre. 69 deltagere. 

Søndag 12.04.2015 Besøg i Nikolaj Kunsthal, der har til huse i den tidligere Nikolaj Kirke i 

København. Kunsthallen levede ikke op til det aftalte om hovedvægt på 

bygningens historie, men vi fik dog en omtale af kirkens historie, en tur 

gennem bygningen og en tårntur med en flot udsigt. Endvidere en rund-

visning i den aktuelle udstilling. Foreningen bød på medbragt kaffe i et af 

tårnrummene. 30 deltagere. Da Kunsthallen ikke havde overholdt aftalen, 

blev der indsendt en klage med krav om tilbagebetaling for entré og om-

visning, og efter en meget langvarig og ihærdig indsats fra Grete Rungs 

side, blev de 1.600,- kr. tilbagebetalt i januar. Bestyrelsen vil finde en pas-

sende anvendelse af beløbet. 

Søndag 19.05.2015 Rundtur i Roskilde Domkirkes Krypter. Guide arkitekt Frank Ramskov. 

28 deltagere. 

Søndag 23.08.2015 Rundtur i Frederiksberg Have. Guide landskabsingeniør og globetrotter 

mm. Kim Greiner. 33 deltagere. 

Tirsdag 01.09.2015 Rundvisning i Roskilde Domkirkes hvælv, den nye tagkonstruktion og det 

nye Margrethespir efter branden for nogle år siden. Guide arkitekt Frank 

Ramskov. 20 deltagere. 

Onsdag 07.10.2015 Foredrag af museumsinspektør Inge Christiansen om konfirmationsskikke 

i samarbejde med Veksø Menighedsråd. 34 deltagere. 

Torsdag 29.10.2015 Foredrag af landskabsingeniør og globetrotter mm. Kim Greiner om 

Dansk Vestindien før og nu. 70 deltagere.  

Torsdag 26.11.2015 Foredrag af historiker Kåre Johannessen om kvindeliv og valgret. 24 del-

tagere.  

Torsdag  14.01.2016 Foredrag af historiker Gitte Bergendorff Høstbo om forbrydelsens ansigt. 

40 deltagere. 

Torsdag 10.02.2016 Foredrag af Poul Grinder-Hansen fra Nationalmuseet om Frederik 2. – 

Danmarks Renæssancekonge. Foredraget skulle have været af Mikkel 

Venborg fra Nationalmuseet og handle om Luksus, Forbrug og Kolonierne 

i det 18. årh., men pga. sygdom måtte det ændres. Dem, der har mailadres-

se, men som ikke har modtaget en mail med ændringen, anmodes om at 

oplyse deres mailadresse på de fremlagte skemaer. 43 deltagere. 
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I betragtning af at flere af arrangementerne er med forud begrænset deltagerantal, er søgningen til 

arrangementerne tilfredsstillende.  

 

Foreningen har endvidere deltaget med 4 udstillinger: 2. maj på Ganløse Kræmmermarked, 5. juni i 

Veksø i forbindelse med plantning af ”Kvindeegens datter”, 28. august i Ganløse Bibliotek sammen 

med Stenløse Lokalarkiv ved ”Ganløse By Night” byfesten og 12. september sammen med ”Egedal 

Arkiver og Museum” ved Golden Days arrangement i Egedal Centret. Dette bliver sidste arrange-

ment i Golden Days regi, Da kommunen har opsagt samarbejdet med Golden Days”. 

 

Publikationer 

Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af arrangemen-

ter og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er Karin Sejr Olsen, Inge 

Henriksen, Steen Johansen, Preben Stenalt, Poul Hesbjerg, Hugo Odgaard, Willy Eliasen og Steffen 

Erichsen. Vi siger tak til forfatterne og skal opfordre til, at medlemmer kommer med nye indlæg til 

medlemsbladet.  

 

Antal medlemmer   

333 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2016. En lille tilbagegang, idet der sidste år var 339 hus-

standsmedlemsskaber.  

 

Økonomi 

Som det vil fremgå senere, har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår driftsregn-

skabet, kassebeholdningen og bogfonden. 

 

Nordea-skulderklap 
Nordea-fonden har under overskriften ”Det gode Liv priser” tildelt Stenløse Historiske Forening og 

Stenløse Lokalarkivs Venner et såkaldt ”skulderklap” på 10.000,- kr. tilsammen, med motiveringen 

at de 2 foreninger bevarer og udbreder kendskabet til lokalhistorien. Historisk Forening har brugt 

deres 5.000,- kr. til at forbedre udstillingsmateriellet. 

 

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 land-

skab 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 må-

neden 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 Hi-

storiske Forening, hvor der udveksles synspunkter, og hvor der orienteres gensidigt om forholdene i 

relation til kommunen. Endvidere arrangeres fælles arrangementer. I 2015 blev arrangeret en Bør-

nebustur med guide fra Kroppedal Museum. Som det fremgår af sidste medlemsblad er de 16 in-

formationstavler, som de 3 foreninger har lavet tekst og illustrationer, til blevet opsat, og dette blev 

markeret af Kommunen med et arrangement på Ganløse Forte den 22.oktober 2015.  


