21.02.2017
Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling onsdag den 14. marts 2017 kl. 19.30 på Veksø Kro
Bestyrelsens beretning
Perioden fra generalforsamling 16. marts 2016 til generalforsamling 14. marts 2017.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 9 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 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 er rådgivende over for Kultur- og Erhvervsudvalget.
I arkæologigruppen, der er et netværk for arkæologi i Egedal Kommune med tilknytning til Kroppedal Museum, er Preben Stenalt kontaktperson til museet og museets repræsentantskab.
Arrangementer
Mandag 16.03.2016
Onsdag
Lørdag
Torsdag
Søndag
Onsdag

13.04.2016
30.04.2016
19.05.2016
11.09.2016
02.11.2016

Tirsdag
Onsdag

29.11.2016
18.01.2017

Torsdag 16.02.2017

Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen underholdt
sangkoret ”Det 3. krydderi”, 62 deltagere.
Tur til Bank- og Sparekassemuseet, 24 deltagere
Tur til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, 30 deltagere
Rundvisning på Bispebjerg Krematorium, 22 deltagere
Tur til Storm P. Museum, 23 deltagere
Foredrag af historiker Pernille Sonne om skolereformen i 1814. Foredraget blev afholdt i samarbejde med Veksø Menighedsråd, 44 deltagere
Foredrag om kravlenissernes ”far”, af sønnen Bo Bramming, 31 deltagere
Foredrag om Luksus, forbrug og kolonier i 1700-tallet af seniorforsker,
ph.d. og dr.phil. Mikkel Venborg Pedersen, 35 deltagere
Foredrag om runer af seniorforsker Lisbeth Imer, 67 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med forud begrænset deltagerantal, er søgningen til
arrangementerne tilfredsstillende.
Foreningen har endvidere deltaget med 3 udstillinger: 7. maj på Ganløse Kræmmermarked, 26. august i Ganløse Bibliotek sammen med Stenløse Lokalarkiv ved ”Ganløse By Night” byfesten og 18.
september på messen ”Egedal for Alle” i Smørumhallerne.
Publikationer
Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af arrangementer og en række artikler om lokalhistoriske emner. Ældre artikler er stof fra Stenløse Lokalarkiv.
Forfatterne til nye artikler er Steen Johansen, Ole Sejr Olsen, Willy Eliasen og Claus Oreskov. Vi
siger tak til forfatterne og skal opfordre til, at medlemmer kommer med nye indlæg til medlemsbladet.
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Umiddelbart efter nytår fik vi den triste meddelelse, at vores mangeårige medlem Poul Hesbjerg var
død. Poul har skrevet flere artikler til medlemsbladet og har forfattet væsentlige afsnit i Nils Erik
Andersens bog om ”Hvideslægten her på Egnen”, der er udgivet af foreningen. Endvidere er Poul, i
foreningens navn, forfatter til 3 af de informationstavler, som kommunen etablerede sidste år. Foreningen har meget at takke Poul for. Æret være Pouls minde.
Antal medlemmer
326 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2017. En lille tilbagegang, idet der sidste år var 333 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 Lokalarkivs aktiviteter, der drives af frivillige medarbejdere. Arkivets åbningstid er hver mandag formiddag kl. 9-12, og første torsdag i måneden kl. 15-18 eller efter aftale.
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 foreningernes aktiviteter og om forholdene i relation til kommunen.
Foredragsudstyr
I 2015 erhvervede foreningen en projektor og sidste år et højtaleranlæg. Årsagen er problemer med
udstyret i de lokaler, vi anvender. Da der kun er få til at betjene projektor + pc, efterlyses et medlem, der kan være behjælpelig med denne betjening. Henvendelse kan ske efter generalforsamlingen.
Udstillede oldsager
Fra Birk Nielsen har foreningen modtaget en samling oldsager primært bestående af økser af flint
eller bjergart. Genstandene har været anvendt og er formentligt nedlagt som offergaver i bondestenalderen dvs. for ca. 3.000-5.000 år siden.
Genstandene er fundet af Birks far, der har arbejdet på marker og i moser. Der er kun oplysninger
om findested og tidspunkt (1940 og 1945) for to flotte økser af bjergart. Begge er af en sådan art, at
de måske vil blive vurderet som Danefæ. Økserne vil blive indsendt til Nationalmuseet, der afgør,
om der er tale om Danefæ. De øvrige oldsager er udstillet på Lokalarkivet i Ganløse.
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