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Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 på Veksø Kro.

Bestyrelsens beretning
Perioden fra generalforsamling 6. marts 2018 til generalforsamling 5. marts 2019.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 8 bestyrelsesmøder og redaktionen har holdt 5 
redaktionsmøder.

2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 2 møder med Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-S-
mørum Historiske Forening, og 2 bestyrelsesmedlemmer har sammen med de 2 andre historiske for-
eninger deltaget i 2 orienteringsmøder 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.

1 bestyrelsesmedlem er medlem af Kroppedal Museums repræsentantskab.

Arrangementer  
Tirsdag 06.03.2018 Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen var der 

foredrag om håndarbejdsredskaber og -teknikker, 32 deltagere.
Søndag 22.04.2018 Foreningens 50-års jubilæum blev fejret i Stenløse kulturhus, ca. 60 

deltagere
Torsdag 17.05.2018 Tur til auktionshuset Lauritz.com, 30 deltagere.
Torsdag 30.08.2018 Rundvisning i Grundtvigskirken, 30 deltagere.
Torsdag 27.09.2018 Rundvisning i FN Byen, 22 deltagere.
Torsdag 04.10.2018 Foredrag om arkæologien i Værebro ådal. Fællesarrangement for de 3 hi-

storiske foreninger, ca. 75 deltagere.
Mandag 25.10.2018 Foredrag om Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland. Fællesarrangement

med Veksø Menighedsråd, 45 deltagere. 
Torsdag 15.11.2018 Foredrag om sko gennem 500 år, 33 deltagere
Torsdag 17.01.2019 Foredrag om telefonens kulturhistorie, 21 deltagere
Tirsdag 21.02.2019 Foredrag om den perfekte gentleman, 24 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med forud begrænset deltagerantal, er søgningen til 
arrangementerne meget tilfredsstillende. Søgningen til de 2 sidste foredrag kunne dog være bedre.

Foreningen har endvidere deltaget med 3 udstillinger: 18. marts på udstillingen ”Egedal for alle”, 5. 
maj på Ganløse Kræmmermarked, og 31. august i Ganløse Bibliotek sammen med Stenløse Loka-
larkiv ved ”Ganløse By Night” byfesten. 

Publikationer
Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af arrangemen-
ter og en række artikler om lokalhistoriske emner. Ældre artikler er stof fra Stenløse Lokalarkiv. 
Forfatterne/redaktørerne til nye artikler er Steen Johansen, Preben Stenalt, Karin Sejer Olsen, Chri-
stian Glenstrup, Jens Henrik Jønsson og Steffen Erichsen. Vi siger tak til forfatterne og skal opfor-
dre til, at medlemmer kommer med nye indlæg til medlemsbladet. 

1/2



Antal medlemmer  
302 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2019. Desværre igen en lille tilbagegang, idet der sidste år
var 315 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 driftsregn-
skabet, 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 land-
skab samt at vurdere miljø- og planforhold.

Foreningen og arkivet
Foreningen støtter fortsat Stenløse Lokalarkivs aktiviteter, der drives af frivillige medarbejdere. Ar-
kivets åbningstid er hver mandag formiddag kl. 9-12, og første torsdag i måneden kl. 15-18 eller ef-
ter aftale. Arkivet har i år 50-års jubilæum, og foreningen har i den anledning foræret arkivet den 
nye TrapDanmark bog.

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 foreninger-
nes aktiviteter og om forhold i relation til kommunen. I år samarbejdes om en fælles tur den 14. maj
til Vikingelandsbyen og vikingebroen ved Risby.
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