Referat styremøte i Blaker og Sørum Historielag
H
tirsdag 26. april på Bingsfosshallen kl 19.00.
19.00
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Bjørn Tveit, Gro Langeland, Bjørn Blakstad,, Haakon Sandbraaten,
Sandbraaten Lillian
Mobæk og Ellen Margrete
Forfall: Kåre Alfred Bøhler,, Kjell Kurland
Før dagsorden ble referatet fra mandag 28.mars drøftet og godkjent med følgende kommentar:
• Det var ønskelig å få med et eget punkt på
p dagsorden angående å fremme boksalget videre som nevnt i
referatet. Leders
rs kommentar var at dette ville bli i varetatt under punkt 2d på dagens dagsorden.
dagsorden
• Det ble fremmet ønsket om at Blaker og Sørum Historielag gjorde et vedtak angående bevaring av huset
på Berg. Leder refererte prosessen med huset siden eier gjorde en henvendelse til historielaget
his
om at
laget kunne overta huset mot å flytte det. Historielaget hadde engasjert bygningsantikvar hvis rapport
konkluderte med at huset på Berg ikke var unikt for Romerike og hadde omfattende råteskader som
betydde store reparasjoner -/utskiftinger
av bord.. Et kostnadsoverslag på flytting av huset til Vølneberg
Gamle Skole viste at dette lå langt utenfor historielagets økonomiske rekkevidde å kunne finansiere.
Leder hadde gjort flere henvendelser i saken overfor Sørum Kommune og Kulturseksjonen, også
og i brevs
form, men uten å få svar eller lovet garanti for kostnadene. Nå var fristen som eier hadde satt overfor
historielagett på tilbakemelding oversittet og historielaget hadde dessverre ingen mulighet til å ta på seg
noen forpliktelser om bevaring av huset. Enstemmig vedtak: Styret i Blaker og Sørum Historielag
avstår fra videre bevaring av huset på Berg.
1.

Økonomirapport pr mars 2011.

2.

Oppdatering av medlemsregister, godkjenne tekst
tekst i innbetalingsgiro, Trykking,
Trykking utsendelse.
a. Medlemslistene for Sørumsand, Sørum og Blaker er gjennomgått og oppdatert.
oppdatert Gro oppdaterer
for Frogner og sender den til Ellen Margrete.
b. Tekst til giro for kontingent er sendt styret på mail og ble drøftet.
drøftet Vedtak:
tak: Styret er enig om
teksten og sender denne ut med Sørum Speilet.
c. Trykking og utsendelse 30. mai av Sørum Speilet. Det kom forslag
orslag om å finne noen
alternativer til svart-/hvitt
svart
trykkingen, men at vi beholder svart-/hvitt
/hvitt ut året. Det er også et
spørsmål om vi skal beholde 6 eksemplarer i året. Kanskje det er nok med ett i kvartalet.
Spørsmålet drøftes i redaksjonsmøte 9. mai og spørsmålet kommer deretter tilbake for
styrebehandling.
d. Presentasjon og markedsføring av det vi har av bøker ved Lillian Mobæk. Det er laget en
oversikt over bøkene
bøke som bør inn i Sørum Speilet. Det bør lages en profi
fil på én eller to bøker
for presentasjon i hvert Sørum Speil.
Speil Det bør også reklameres mer for lagtes hjemmeside i
Sørum Speilet med link til siden. Lillian etterlyste mer engasjement fra styret om tema. Forslag
fra leder om at man bør øke bevilgningene til hjemmesidene kontra å øke bevilgningene til
Sørum Speilet.. Hjemmesidene bør holde leserne fortløpende oppdatert med hensyn til lagets
prosjekter,, så som møtene med prosjektledere, men også hva historielaget
laget er engasjert i til
enhver tid. Vedtak:
i. Lillian Mobæk tar kontakt med leverandør for å kvalitetsheve hjemmesiden.
ii. Ellen M. tar ansvar for å motta post via historielagets E-mail
E mail adresse og videresende
til de aktuelle.
iii. Kåre Bøhler har
h ansvaret med å samle inn E-mail. Det bør i den forbindelse
organiseres i styret en ringerunde til medlemmene etter sommeren for å få samlet inn
E-mailadresser.
mailadresser. På sikt kan man kanskje gå over til elektronisk SørumSpeil og
redusere papireksemplarene sterkt.
Aktiviteter i mai, ansvarsfordeling.
a. 1. mai kl 11-15, ”Finn fram dagen”.
dagen”. Haakon Sandbraaten og muligens Bjørn Blakstad eller
Bjørn Tveit stiller. Haakon tar med innmeldingsgiro for historielaget, samt snakker om
rusleturene.
b. 2. mai er det duket for kulturminneadopsjon på Slora mølle for en klasse fra Fjuk på Slora
Mølle. Representanter
Representant fra Teknisk museum og Akershus Fylkesmuseum kommer. 3 eldre
Blakerværinger skal intervjues av elevene.
elevene I tillegg er det organisert diverse arbeidsoppgaver
rundt mølla for elevene.
elevene
c. 3. mai styremøte i Sørum Kulturforum.

Saken utsatt da Kasserer
er hadde forfall.
forfall

3.

d.

5.

6.

7.

5. mai. Fortellerkveld i regi av Folkeakademiet og Blaker og Sørum Historielag av Tom
Halvorsen på Sørumsand misjonshus kl 19.00. Leder av Folkeakademiet Hildur Roll-Hansen
har sendt ut en plakat. Gro har mottatt plakaten og sender den til Lillian og styret.
e. Vi bør ha en vervebrosjyre. Gro sender en henvendelse til Tom Halvorsen om Romerike
Historielagets brosjyre. Denne kan brukes som inspirasjon. Kontakter deretter Lillian Mobæk.
f. 8. mai kl 11.00 bekransning av krigsminnemerkene. Haakon Sandbraaten deltar fra
historielaget.
g. 9. mai redaksjonsmøte for Sørum Speilet.
h. 19. mai stiftelsesmøte i Bingen Lenseforening på Festiviteten kl19.00.
i.
25. mai Styremøte i Blaker og Sørum Historielag
j. 27-28 mai. Årsmøte i landslaget for historielag. Dag W-S deltar 27. mai.
k. 28. mai Asbjørnsens selskapet – tur ved Eidsvoll.
4. Opplev Sørum, oppdatering. Det har vært mange møter for leder. Sist i dag med kulturkontoret
og potensielle samarbeidsparer. Deltakerne er begrenset til de tekniske museumsforeningene,
Urskog Hølands Banen, EightAmCarClub og Slora Mølle. Det er snakk om at hver av stedene tar
ansvar for å kurse 10 ungdommer. Budsjettet har en ramme på kr 40.000. Ungdommen får betalt
for en ukes sommerjobb mot at de er med på en av Opplev Sørum dagene som er 26. juni, 3. juli,
14. aug og 21. Aug.
Øvrige aktiviteter i juni og juli.
a. Bussene er bestilt og utstyr kjøpt inn til avviklingen av Den Kulturelle Skolesekken på
Vølneberg skole. Vevringen har fått nok deltakere og deltar som vanlig.
b. Det har vært årsmøte i Slora Mølles venner og Dag W-S har gått ut av styret. Det skal være
Åpen Dag på Slora Mølle 5. juni.
c. Årsmøte i Romerike Historielag 9. juni.
d. 15. juni styremøte i Blaker og Sørum Historielag på Vølneberg skole
e. Skansespillet 23.- 25. juni
Innkommet post
a. Sørum Kommune ved Kulturutvalget ønsker forslag på veinavn. Den ene er Kompvegen, den
andre er en sidevei til Skolevegen på Sørumsand. Vedtak: Styret foreslår Kompveien og
Snarveien. EM sender inn forslagene.
b. Sørum Kommune. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for B14 Lunderåsen. Vedtak:
Styret uttaler seg ikke.
c. Sørum Kommune. Høring av planprogram for konsekvensutredning – omregulering av
Armoen masseuttak. Vedtak: Styret uttaler seg ikke.
d. Sørum Kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplan av planarbeid: Reguleringsplan for
Frogner stasjon og krysningsspor. Vedtak: Gro går gjennom planen og melder tilbake til styret.
Eventuelt
a. Bjørn Tveit rapporterte at broene over to evjer på stien mellom Bingsfoss og Blakersund mest
sannsynlig vil bli satt opp i juni måned som planlagt.
b. Haakon Sandbraaten orienterte om rusleturene:
i. 26. mai Heksebergfjellet, fremmøte Vardåsen parkeringsplass/bussholdeplass kl
18:30. Guide Aage Kleven.
ii. 18. august Sørlifjellet/Bjørholden, fremmøte Dammyra skytebane kl 18:30
iii. 1. september Igeltjernhøgda, fremmøte Hovind, Kvevli kl 18:30
iv. 10. september Kjenn din bygd, fremmøte Statoil, Lørenfallet kl 11:00
Det ble reist spørsmål om turene burde legges til tidligere på kvelden pga høstmørket.
H. Sandbraaten kommenterte at han hadde sjekket kalenderen for solnedgang og
turene var lagt opp til å avslutte før mørket falt på.
c. Leder refererte fra mail fra Marianne Veiby, rådgiver i grunnskoleseksjonen. Det hadde vært
møte med rektorene hvor spørsmål om sikring av skole-relaterte gjenstander og Sørum
Bygdebok ble drøftet. De var blitt enige om følgende:
i. Grunnskolene i Sørum stiller seg velvillige til at historielaget blir kontaktet når
skolene skal foreta opprydding slik at gjenstander av historisk verdi blir ivaretatt.
ii. Når det gjelder bygdeboka, ønsker ikke skolen å binde seg til noen avtale ang dette.
De ville gjerne motta gratis-eksemplarer, men ikke å binde seg økonomisk til dette.

Neste møte onsdag 25.mai i Bingsfosshallen, deretter onsdag 15. juni på Vølneberg Skole, onsdag 31. august, onsdag 28.
september, onsdag 26. oktober, onsdag 30. november, fredag 16. desember, onsdag 25. januar 2012, Årsmøte 7. mars 2012 på
Meierigaarden i Lørenfallet.

Ref Ellen Margrete Graarud, 2. mai 2011

