22.08.2021
Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30 på Veksø Kro.
Bestyrelsens beretning
Perioden fra generalforsamling 10. marts 2020 til den udskudte generalforsamling 14. september
2021.
Perioden har været stærkt præget af corona pandemien, og umiddelbart efter sidste
generalforsamling blev landet lukket ned. Som omtalt i medlemsbladene, som er udsendt
planmæssigt, måtte foredrag og ture aflyses resten af året 2020 og en stor del af året 2021.
Bestyrelsen
Mødeaktiviteten har været stærkt begrænset pga. coronaen.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling den 10. marts 2020 holdt 5 bestyrelsesmøder og
redaktionen har holdt 4 redaktionsmøder.
Der har ikke været afholdt møder med Ølstykke Historiske Forening og Ledøje-Smørum Historiske
Forening. 1 bestyrelsesmedlem har deltaget i Grønt Råds efterårsmøde, der arrangeres af
kommunens Teknik- og Miljøudvalg og Planudvalget.
Arrangementer
Alle arrangementer efter sidste års generalforsamling var planlagt før landets nedlukning i marts
2020. Som nævnt måtte alle arrangementerne aflyses/udskydes pga. coronaen.
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Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen var der foredrag, hvor
Niels Bødker Thomsen fortalte om jernalderkvinden Alugod fra Værløse, 22
deltagere.
Fællesforedrag fra TV-serien ”Forsvundne arvinger” er arrangeret af foreningerne
og kommunen. Er udskudt til senere afholdelse.
I disse måneder har foreningen normalt arrangementer, men pga. coronaen blev der
ikke planlagt nogle.
Fællesforedrag med Veksø Menighedsråd om kalkmalerier blev aflyst af
Menighedsrådet, da sognehuset skulle bruges til kirkelige handlinger.
(Foredraget er nu planlagt til 28. okt. 2021, jf. sidste medlemsblad)
Foredrag om døden i mosen.
Foredrag om Ole Kollerød (var oprindeligt planlagt til 16.04.2020, hvor det også
måtte aflyses) (foredraget er nu planlagt til 19. jan. 2022).
Fællesforedrag om Kirsten Hansdatters dagbog 1863-64 er udskudt af kommunen til
11. november 2021 (var oprindeligt planlagt til 06.10.2020, hvor det også måtte
udskydes).
Tur til Oplevelsescenter Vestvolden.
(var oprindeligt planlagt til 13.05.2020, hvor det også måtte aflyses).
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Foreningen plejer også at deltage med udstillinger om foråret på kræmmermarkedet i Ganløse, der
arrangeres af Idrættens Venner, og i august ved Ganløse By Night byfesten, der arrangeres af
Ganløse Bylaug. Disse 2 arrangementer blev også aflyst i 2020. Endvidere havde Veksø Borgerlaug
arrangeret en markering af 100 året for genforeningen med Sønderjylland den 14. juni, hvor
foreningen skulle deltage med en udstilling. Dette arrangement blev også aflyst.
Foreningen deltog den 28. maj 2021 med en planche udstilling ved ferniseringen af maleriet på
trappen fra Centret op til pladsen foran Stenløse Kulturhus. Der blev vist plancher med historiske
billeder fra Stenløsecentret. Endvidere har foreningen deltaget med plancheudstilling ved Veksø
Byfest den 21 aug. 2021.
Foredragslokaler
Ved sidste års generalforsamling den 10. marts 2020 blev orienteret om problemer med kommunens
lokaler til foredrag. Efter vores skriftlige klage sidste år er det lovet, at problemet med den støjende
adfærd i Stenløse Kulturhus vil blive løst, så afholdelse af foredrag bliver mulig. Kommunen har nu
bevilget 6 mill. kr. til forbedring af Stenløse Kulturhus. 3 mill. kr. i 2021 og 3 mill. kr. i 2022.
Arbejderne omfatter bl.a. løsning af støjproblemer og større køkken for Store Sal. Endvidere bliver
der forbedret lysforhold og orientering i bygningen, samt et mere pompøst indgangsparti mod
Centret. Der blev afholdt 2 borgermøder, hvor Historisk Forening koncentrerede sig om input, til at
gøre Store sal egnet til foredrag.
Til forbedring af Veksø Kro er bevilget kr. 250.000,-, der går til nye stole og borde samt
forbedringer af elinstallationer og køkkenforhold mm.
Endvidere blev der i sin tid lovet, at kommunens foredragslokaler kan bookes (enkeltbookninger)
op til et år i forvejen. Dette ønske har kommunen ikke imødekommet, så i visse tilfælde kan der kun
bookes helt ned til ½ år i forvejen.
Publikationer
Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 medlemsblade med medlemsnyt, omtale af
arrangementer og en række artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne/redaktørerne til artiklerne
er Karin Sejer Olsen, Sten Krarup, Lars Braunstein, Steen Johansen, Willy Eliasen, Preben Stenalt,
Lone Hvass og Steffen Erichsen. Vi siger tak til forfatterne og skal opfordre til, at medlemmer
kommer med nye indlæg til medlemsbladet.
Antal medlemmer
279 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2021. Desværre igen en lille tilbagegang, idet der 1.
januar 2020 var 287 husstandsmedlemsskaber. Alle må meget gerne opfordre naboer og andre til at
blive medlemmer i foreningen.
Økonomi
Som det vil fremgå senere, har vi fortsat en god økonomi i foreningen. Det skal dog nævnes, at den
væsentlig mindre omsætning i forhold til 2019 (ca. kr. 10.000), skyldes den mindre aktivitet pga.
corona pandemien.
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. Der er ikke åbent i juli og dec. – kun efter aftale. I 2020 og 2021 har der været flere
nedlukninger forårsaget af corona pandemien.
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Enkesædet
Foreningen gjorde indsigelse mod kommunens tanke om salg af den fredede bygning Enkesædet
ved Stenløse Kirke. Flere gjorde ligeledes indsigelser, og Enkesædet er nu taget af listen med
bygninger til salg.
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 der om foredraget
den 11. november med de 2 andre foreninger og kommunen.
Kommunens nye museumssamarbejde
Fra 01.01.2021 har kommunen indgået aftale om samarbejde med Roskilde Museum (ROMU)
omkring håndtering af det arkæologiske arbejde mm. Tidligere har museumssamarbejdet været med
Kroppedal Museum, men kommunen ønskede en større formidling til offentligheden, hvilket
ROMU anses for at kunne imødekomme. Aftalen omfatter også det øvrige lovpligtige arbejde i
museumsloven (de såkaldte kapitel 8 sager), der foruden det arkæologiske arbejde omfatter
samarbejde med ROMU omkring sikringen af kultur- og naturarv i forbindelse med den fysiske
planlægning. Dette omfatter bl.a. ROMU’s involvering i udarbejdelse af kommuneplaner,
lokalplaner, bygge- og nedrivningsplaner, fredningssager mm. Der har været afholdt
orienteringsmøder med ROMU’s direktør, på de 3 lokalarkiver, med deltagelse af de 3 Historiske
Foreninger. Tilsvarende møder med deltagelse af de 3 historiske foreninger er afholdt med
museumsinspektør Isabelle Fuglø, der er ROMU’s kontaktperson for formidling og
kommunikation.
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