16.02.2018
Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.30 på Veksø Kro
Bestyrelsens beretning
Perioden fra generalforsamling 14. marts 2017 til generalforsamling 6. marts 2018.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 8 bestyrelsesmøder og redaktionen har holdt 3
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 samarbejdsmøder 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.
1 bestyrelsesmedlem er medlem af Kroppedal Museums repræsentantskab.
Arrangementer
Mandag 14.03.2017
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag

27.04.2017
08.05.2017
18.05.2017
07.09.2017
02.10.2017
26.10.2017
16.11.2017
16.01.2018
07.02.2018

Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen fortalte formanden for Naturpark Mølleåens Venner, Troels Brandt, om naturparkens
udvikling gennem tiderne, ca. 50 deltagere.
1. omvisning i Bjørn Wiinblads hus i Lyngby, 16 deltagere.
2. omvisning i Bjørn Wiinblads hus, 16 deltagere.
Tur til Selsø Kirke og Selsø Slot, 33 deltagere.
Omvisning i Erichsens Palæ og Peschiers Gård, 28 deltagere.
Omvisning hos Den Danske Frimurerorden, 31 deltagere.
Foredrag om Reformationen i Danmark og Europa, 44 deltagere.
Foredrag om Fossilt DN – et vindue til fortiden, 37 deltagere.
Foredrag om Brødrene Grimm og H.C. Andersen, 36 deltagere.
Foredrag om radioens barndom, 38 deltagere

I betragtning af at flere af arrangementerne er med forud begrænset deltagerantal, er søgningen til
arrangementerne meget tilfredsstillende.
Foreningen har endvidere deltaget med 3 udstillinger: 6. maj på Ganløse Kræmmermarked, 2. juni
under Egedalscentrets natåbent og 25. august i Ganløse Bibliotek sammen med Stenløse Lokalarkiv
ved ”Ganløse By Night” byfesten.
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/redaktørerne til nye artikler er Karin Sejr Olsen, Hugo Odgaard, Preben Stenalt, Steen
Johansen, Niels Kjærsgård og Steffen Erichsen. Vi siger tak til forfatterne og skal opfordre til, at
medlemmer kommer med nye indlæg til medlemsbladet. Med november- medlemsbladet har foreningen rundet udsendelse af blad nr. 100.
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Antal medlemmer
315 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2017. Desværre igen en lille tilbagegang, idet der sidste år
var 326 husstandsmedlemsskaber. Medlemmerne må meget gerne opfordre naboer m.fl. til at blive
medlemmer i foreningen.
Økonomi
Som det vil fremgå senere, har vi fortsat en god økonomi i foreningen, både hvad angår driftsregnskabet, kassebeholdningen og bogfonden.
Sidste år besluttede foreningen: ”Stenløse Lokalarkivs Venner” at opløse foreningen, og samtidig
blev besluttet, at den største del, kr. 8.000,-, af foreningens aktiver, doneres som gave til Stenløse
Historiske Forening. Vi siger tak for den generøse gave.
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. Således er der sendt høringssvar om den nye kommuneplan og stiforhold er kommenteret. Stiforhold anses for vigtige, da stisystemer er nødvendige for
man kan komme rundt i kulturlandskaberne.
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 forhold i relation til kommunen. I år samarbejdes om standene på udstillingen
”Egedal for Alle messen” søndag den 18. marts på Egedal Rådhus og om et fællesforedrag om arkæologi til efteråret.
Ny hjemmeside
Som en del nok har bemærket, er hjemmesiden fornyet. Adressen er den sædvanlige: www.stenlosehistorie.dk. Det er foreningens webmaster, der har udarbejdet den med et tidssvarende program, der
bl.a. tilpasser siderne til mobiltelefoner og tablets uden at skriftstørrelserne ændres.
Foredragsudstyr
I 2015 erhvervede foreningen en projektor og forrige år et højtaleranlæg. Årsagen er problemer med
udstyret i de lokaler, vi anvender. I år er indkøbt en PC med programmer til projektoren, samt en digital pegepind, til brug ved foredragene.
50 års jubilæum
Som omtalt i sidste medlemsblad har foreningen 50 års jubilæum i år. Som nævnt i bladet afholdes
en jubilæumsreception søndag den 22. april og alle opfordres til at komme og festligholde dagen.
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