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Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 på Veksø Kro.

Bestyrelsens beretning
Perioden fra generalforsamling 5. marts 2019 til generalforsamling 10. marts 2020.

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 1 bestyrelsesmedlem har sammen med de 2 andre historiske fore-
ninger 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 har deltaget i Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde i 2019. 1 bestyrelses-
medlem er medlem af Kroppedal Museums repræsentantskab.

Arrangementer  
Tirsdag 05.03.2019 Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen var foredrag

om Det Sønderjyske Kaffebord, 26 deltagere.
Fredag 05.04.2019 Tur til Grundtvigskirken, 27 deltagere.
Tirsdag 14.05.2019 Tur til vikingelandsbyen ved Risby. Fællesarrangement for de 3 histo-

riske foreninger. 31 deltagere fra Stenløse.
Lørdag 24.08.2019 Tur til Horserødlejren, 25 deltagere.
Onsdag 18.09.2019 Tur til Den Russiske Kirke, 30 deltagere.
Tirsdag 29.10.2019 Foredrag om dødens kulturhistorie, 44 deltagere.
Onsdag 13.11.2019 Foredrag om Den Spanske Syge, 34 deltagere. 
Tirsdag 28.01.2020 Ole Sohn foredrag: ”Jeg kommer snart hjem”, 71 deltagere.
Tirsdag 04.02.2020 Foredrag om skattefund og rige grave fra yngre romersk jernalder i 

Egedal. Fællesarrangement for de 3 historiske foreninger ca. 105 del-
tagere.

Onsdag 26.02.2020 Foredrag om Grundtvigs betydning, 36 deltagere.

I betragtning af at flere af arrangementerne er med forud begrænset deltagerantal, er søgningen til 
arrangementerne meget tilfredsstillende. Foreningen har endvidere deltaget med udstilling 4. maj på
Ganløse Kræmmermarked og i Ganløse Bibliotek sammen med Stenløse Lokalarkiv ved ”Ganløse 
By Night” byfesten. 

Foredragslokaler
Normalt bruger vi Veksø Kro og Menighedsrådets lokale i Rytterskolen i Ganløse. Det har altid væ-
ret et ønske, at vi også kan holde foredrag i Stenløse, men det er kun muligt i Kulturhuset, hvor der 
er stor risiko for andre brugeres støjende adfærd. Den 4. februar 2020 havde vi i samarbejde med de
2 andre historiske foreninger et foredrag, som skulle holdes på Ølstykke Bibliotek. Desværre blev 
salen booket af en anden institution for næsen af os. Situationen blev drøftet, og vi tog chancen med
kulturhuset. IT-udstyret blev kontrolleret 2 dage før, lydanlægget virkede, men da vi kom på selve 
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dagen, var højtalerne ikke tilsluttet og skabet, hvor de skal tilsluttes, var låst. Heldigvis havde vi vo-
res eget anlæg med som reserve. Et stykke inde i foredraget startede højlydt techno-musik og stø-
jende adfærd på 1. sal. Foredraget blev gennemført, men hvor er det ærgerligt, at man ikke kan reg-
ne med ordentlige forhold i Stenløse Kulturhus, så det kan bruges til foredrag.

For nylig er det endvidere indført, at man kun kan booke lokalet indtil 1. juli, på trods af, at det er 
lovet, at enkeltbookninger kan foretages et år i forvejen, hvilket er nødvendigt, for at få aftaler med 
de fleste foredragsholdere. Dette gælder f.eks. også for Veksø Kro og Ganløse Kulturhus. Ovenikø-
bet er denne ødelæggende stramning indført, uden at brugerne er informeret. 

Vi står således over for alvorlige problemer med kommunens lokaler, da foredrag er en af forenin-
gens væsentlige aktiviteter. Dagen efter det nævnte foredrag i Stenløse Kulturhus er sendt en klage 
til formanden for Kulturudvalget Charlotte Haagendrup.

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 Karin Sejer Olsen, Niels Erik Andersen, Oluf M. Olsen, 
Niels Erik Jensen, Bent Stiesdal, Steen Johansen og Preben Stenalt. Vi siger tak til de nulevende 
forfatterne og skal opfordre til, at medlemmer kommer med nye indlæg til medlemsbladet. 

Antal medlemmer  
287 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2020. Desværre igen en lille tilbagegang, idet der sidste år
var 302 husstandsmedlemsskaber. Det skal dog nævnes, at vi i de første måneder i år har fået 5 nye 
medlemmer. Alle 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. Der har dog været et større 
underskud i foreningsregnskabet end budgetteret, så vi vil under et senere punkt foreslå en mindre 
kontingentforhøjelse gældende fra næste år.

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. Der er ikke åbent i juli og dec. – kun efter aftale.

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 der om flere foredrag.
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