02.03.2022
Stenløse Historiske Forening
Generalforsamling tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30 på Veksø Kro.
Bestyrelsens beretning
Perioden fra den udskudte generalforsamling 14. september 2021 til generalforsamling 15. marts
2022.
Perioden har igen været stærkt præget af corona pandemien. Som omtalt i medlemsbladene, der er
udsendt planmæssigt, måtte 2 foredrag aflyses i starten af 2022.
Dødsfald
Jeg må desværre indlede med, at 2 af foreningens mangeårige medlemmer af redaktionen, er afgået
ved døden.
Preben Stenalt gik bort den 7. oktober sidste efterår og Steen Johansen den 4. februar.
Prebens store interesse var arkæologi, og han skrev mange artikler om dette emne i medlemsbladet.
I bladet, der udkom 1. februar er der mindeord om Prebens virke.
Steen Johansen skrev også mange artikler. Det var især lokalhistorien i middelalderen, der havde
hans store interesse. mm Artiklerne krævede meget tidskrævende research. Artiklerne var meget
gennemarbejdet og fyldte de fleste gange et helt blad. Siden 2010 stod Steen også for opsætningen
af medlemsbladet, og det fremstod altid med en stor kvalitet. Der har da også flere gange været
positive tilkendegivelser fra medlemmer om bladet. Fra Steens familie skal jeg sige tak til hele
foreningen for blomsterne til Steens bisættelse den 20 februar.
Bestyrelsen
Mødeaktiviteten har været stærkt begrænset pga. coronaen.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling den 14. september 2021 holdt 4 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
14.09.2021
Generalforsamling på Veksø Kro. Efter generalforsamlingen var der foredrag,
hvor Niels Bødker Thomsen fortalte om skoven ”Ganløse Ore gennem tiden”, 31
deltagere.
28.10.2021
Fællesforedrag med Veksø Menighedsråd om ”Bondens stemme i kalkmaleriet”.
Foredragsholder Torben Svendrup, 35 deltagere.
11.11.2021
Foredrag mm. om Kirsten Hansdatter, En bondedagbog -1863, arrangeret af
Egedal Arkiver og Museum. De 3 historiske foreninger bidrog med indslag og
udstillinger. Foredragsholder Carsten Hess og oplæser Marianne Mortensen, ca.
140 deltagere.
19.01.2022
Foredrag om Ole Kollerød – og hans datter. Foredragsholder Asger Berg. Det er 2.
Aflyst
gang, foredraget har måttet aflyses.
09.02.2022
Foredrag om bombemål Shellhuset. Foredragsholder Christian Aagaard. Dette
Aflyst
foredrag har også været aflyst 2 gange.
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Lokalarkivet blev holdt åbent ved Ganløse By Night byfesten, der i år blev afholdt den 3.
september. Der var fint besøg, og foreningen fik flere nye medlemmer.
Publikationer
Siden sidste generalforsamling i september 2021 er udsendt 2 medlemsblade med medlemsnyt,
omtale af arrangementer og artikler om lokalhistoriske emner. Forfatterne til artiklerne er
H.Thueslev og Steen Johansen. Det kan også oplyses, at foreningen har modtaget et vederlag fra
Corpydan Tekst & Node på kr. 1.781,79. Et tilsvarende beløb udbetales til Ole Sejr Olsen i
egenskab af forfatter. Vi skal opfordre til, at medlemmer kommer med nye indlæg til
medlemsbladet.
Antal medlemmer
266 husstandsmedlemskaber pr. 1. januar 2021. Desværre igen en lille tilbagegang, idet der 1.
januar 2020 var 279 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 det
forholdsvis store overskud 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 december – kun efter aftale. I 2021 og 2022 har der været
flere nedlukninger forårsaget af corona pandemien, men nu tyder det på, at corona pandemien er
under afvikling.
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.
Nye medlemmer til redaktionen
Vi skal endnu engang opfordre til, at nogen melder sig til at deltage i redaktionen. Vi har
midlertidig aftale om opsætning af næste blad, men der er også andre opgaver, så kom og få en snak
om mulighederne.
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