Bingsfosshallen 08.04.2013

c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand
Tilstede:
Styret: Dag Winding-Sørensen,Kjell Kurland, Gro Langeland, Elin Mørk, Kåre Alfred Bøhler,
Hans-Erik Kristiansen, Lillian Mobæk, Ellen Margrete Graarud
Forfall:Gry Anita Gjerde Alnæs

Referat frastyremøtet #1/2013mandag 08.04.2013i Bingsfosshallen kl. 19.00 -22.00
Agenda:
1. Oppsummering av årsmøtet og konstituering. Årsmøtet var vellykket, men lokalet
var kaldt. Foredraget ble godt mottatt. Forslag 1: Vi må få oversikt over hvem som er
æresmedlem og hvilke kriterier som skal gjelde for fremtidige utnevninger. Forslag 2:
Vi bør vurdere å telle opp stemmeberettigede ved årsmøtene.
Konstituering:Styret konstituerte seg med leder Dag Winding-Sørensen, nestleder Gro
Langeland, Økonomiansvarlig Kjell Kurland, sekretær Ellen Margrete Graarud.
2. Regnskap og Økonomi gjennomgang.Leder refererte.Søknad om kulturmidler påkr
150.000 er sendt til kommunen. Kr 30.000 er tiltenkttil Slora Mølle og resten
ertiltenktVølneberg gamle skole og generell drift av laget.
3. Fremdrift i bygdebokarbeidet:
a. Historielaget har overtatt fra kommunen de gamle bygdebøkene for salg til
inntekt for laget.
b. Elin refererte fra bygdebokarbeidet for Blaker. Fredag 5. april vardet en epistel
om arbeidet med bygdeboken i Indre Akershus Blad. Elin har levert ut et
skjema på 4 sider fra Jan Erik Horgen som huseierne i Blaker skal svare på.
Blaker er delt i 6 soner med ansvarlige.
c. Gro og Kåre refererte fra besøket på rådhuset i Aurskog hvor materialet fra den
gamle bygdeboken for Aurskog og Blaker befant seg. Ca60-70% av materialet
er nå kommet til rette. Protokollen fra arbeidet med den gamle bygdeboken er
funnet i historielaget arkiver.
d. Gro refererte fra et møte med Blaker Sanitetsforeningen hvor hun snakket om
den gamle og den nye bygdeboken for Blaker og svarte på spørsmål. Det møtte
ca 30 personer og informasjonen om arbeidet med den nye bygdeboken ble tatt
godt imot.
e. Dag har kjørt samme informasjonen i et møte med Blaker pensjonistforeningen
og ble tatt godt imot.32 fremmøtte.
f. Kristian Lieungh har gitt i gave til Romerike Historielag en skoleprotokoll for
Gamle Vølneberg skole. Protokollen har sine første nedtegnelser så langt
tilbake som januar 1864. Kåre har scannet protokollen.
4. September 21. Em refererte fra programmet til 10. årsjubileet for Bingsfosshallen. Det
blir en storstilt feiring hvor blant annet kopien av Sørumbåten (stokkebåten) kommer

på besøk til Sørumsand, samt lysvandring med mange happeninger fra Rømuabruen til
Vannverkshuset (Silhuset).
5. Byggeprosjekt Vølneberg Redskapsbygget.
a.Dag refererte fra arbeidet med å bygge ut redskapsbygget hvor man nå venter på å få
inn en forslagstegning med prisoverslag. Forhåpentligvis får man ferdigstilt arbeidet i
inneværende år med en forenklet byggemelding.
b. Dag utformer et utkast til leieavtale og leietid på redskapsbygget med Vølneberg vel
til neste styre møte i historielaget 24. april. Målet er å ha ferdig en avtale til styremøtet
29. mai.
c. Alt arkivmaterialet for historielaget er flyttet ned fra Blaker Skanse til Vølneberg
skole. Det må videre inn i kjelleren på nyeskolen etter et system. Vedtak: Dag, Kåre og
Hans-Erik innkaller til et møte på Vølneberg skole for å legge en plan for arkivering og
flytting.
d. Gro refererte at historielaget har fått i gave et pengeskap og to brannsikre arkivskap
fra Kristian Lieungh som kan til Vølneberg skole hvis det er tilstrekkelig plass.
Alternativet er historielagets arkiv i Biblioteket.
6. Restaureringen av Slora Mølle
Det har gått ut kr 30.000 og snart kr 70.000 til materialer. Dette går ut fra en egen
konto. Sparebankstiftelsen og kulturminnefondet betaler ut fra de tildelte midler ved
tilsendt faktura. Det er årsmøte på Slora Mølles venner torsdag 11. april. Dag har sagt
ja til å stille som leder. Det drøftes en omorganisering av venneforeningen i en
administrativ del og en utøvende del (en rekke faggrupper). På årsmøtet kommer det
kåsør fra arbeidet med Strømmensagen. Venneforeningen her er interessert i et
samarbeid med Slora Mølle. I tillegg kommer Teknisk museum den 23. mai i samband
med besøk av 7. klasse fra Fjuk skole som har mølla. DKS. Det er også mulig det blir
besøk fra Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen.
7. DKS Gammeldags skole og Kulturminneadopsjon for 7.de klassene, - status –
Rusleturer og turstier.
a.Dag har snakket med ansvarlig for Den Kulturelle Skolesekken i kommunen, Berit
Bagøyen Moe. Skolenehar fått en frist på 14 dager påseg til å svare om de ønsker hjelp
fra historielaget angående kulturminneadopsjon. Historielaget har tidligere hjulpet til
med å finne frivillige til de respektive kulturminnene som skolene har adoptert
tidligere, men tidsfristen ble veldig knapp denne gangen.
b. Rusleturer og turstier er i rute.
8. Sørum-Speiletnr 2 - 2013. Lillian Mobæk refererte fra redaktørarbeidet. Bladet er
sendt til trykking i dag. Kommer ut til fordeling i løpet av uken. 16. mai er deadline for
stoff til neste Sørum-Speil. Lillian ønsker å oppgradere internett-sidene. Bør vi se på
logoen?Det trengs et bedre edb-verktøy. Vedtak: Det kjøpes inn et nytt edb-verktøy for
redigering av Sørum-Speilet. Pris ca kr 10.000,Besøkende på hjemmenettsiden til historielaget i 2012 var13.000. De oppholder seg
lenge på sidene. Spørsmål om man bør ha løssalgspris på kr 50,- ? Spørsmål om de som
bor i andre kommuner bør betale portoen for å få tilsendt Sørum-Speilet.
Det var enighet om at bøkene på nettet annonseres med at de sendes til bestiller “etter
postens takster”.
9. Eventuelt
Blaker og Sørum Historielag har fått positive signaler fra rektor på Fjuk
barneskole om å låne det vesle huset på Fjuk barneskole til styremøter mot å
bekoste vedlikeholdskostnadene på huset. Rektor må innhente nødvendig
tillatelse fra Sørum Kommunale Eiendomsselskap.
Post:

Reguleringsplan for Utvidelse av Fjuk bofellesskap.Vedtak: Ingen
innvendinger fra historielaget.
Kristin Blyberg tatt kontakt angående okkupasjonshistorieutstillingen. Fins det
et skolehefte som skal følge med? Dag hører med Jorunn Hattrem.
En henvendelse fra Kunstskansen.
Et veispørsel ble diskutert.
Avklart at medlemskapet i Blaker Skanses Venner er betalt.
Mottatt et tilbud på data-verktøy for å digitalisere informasjon på stier på kart.
Videresendes til Haakon Sandbraaten.
Brev fra Akershus Kulturverådom at det er bevilget kr 30.000 til
teaserenKrabastyven og Fogdejenta.
Brev fra Kulturrådet om avslag på støtte til Krabastyven og Fogdejenta.
Brev fra Sørum Kommune – foreslått navneendring. Meieriveien i Lørenfallet
er forslått endret til Meieriplassen. Dag har sendt inn et forslag om at
gangveien fortsatt skal hete Meieriveien.
Brev fra Sørum Kommune angående detaljregulering av Sørum Næringspark.
Det skal bygge ut med boligblokker og industri. Historielaget har ingen
innsigelser.
Info om at Blaker og Sørum Historielag er medarrangør i et arrangement den
22. mai med Foreningen Norden. Det er et åpent møte om100 årsjubileum for
kvinners stemmerett. Else Michelet og Torhild Skar er foredragsholdere og
stedet er Frogner Grende hus.
Info om at pilgrimsvandring passerer Frogner Kirke 17. juni. Det skal serveres
mat og drikke til de som går forbi. Bygdekvinnelaget deltar.
Info om et møte torsdag 18. april fra Marianne Grimstad. Tema samarbeid om
nærturisme og næringsliv. Dag stiller på vegne av B&S historielag og
Aurskog-Høland banen.
Spørsmål fra Sørum Kommune om vi kan bistå med kvalitetssikring av navn
på kartplaner.
Vedtak: Forslag om at kartene bør følge bygdebøkene. Vedtak utsettes til
neste styremøte. Forespørselen går videre til grunneierlagene om historielaget
ikke kan følge det opp.
Neste styremøte er onsdag 24. april kl 19.00 i Bingsfosshallen
Referent Ellen Margrete Graarud, 8. april 2013

