c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand

Frogner, 09.12.2013

Referat styremøtet #7/2013mandag09.12 2013 kl. 19.00 -22.00
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Gro Langeland, Lillian Mobæk, Elin Mørk, Kjell Kurland, Kåre Bøhler og Ellen Margrete Graarud
Forfall: Hans-Erik Kristiansen, Gry Anita Gjerde Alnæs.
Referent: Ellen Margrete Graarud.

Agenda var idémyldring rundt neste års strategi:
1

2

3
4
5

6

Medlemsmøter-Hvordan få involvert flere av medlemmene i driften og aktiviteteneble drøftet. Det er mange
utfordringer fremover som krever dugnadsinnsats. Blant annet vedlikeholdelse av rodesystemet. Videreutvikling av
kalenderen eller om vi skal fortsette å ha kalender. Vedlikehold av bygninger. Tilbudet med guidede turer-/turstier osv.
Samt invitere medlemmene til å komme med forslag til aktuelle tema.
A. Det ble bestemt å satse på medlemsmøter med tema i 2014.
B. Tema skulle være av både generell og av regional spesifikk art. Gjerne også hvor deler av møtene var med
workshop. Dette for å imøtekomme både medlemsmassens og de mer regionale interesser. Eksempelvis er
Vølneberg Gamle skole mer interessant for Midtbygda, mens Slora Mølle er mest interessant for Blaker-/Fjuk
regionen.
C. Forslag om tema-tur til andre steder. Eksempelvis museums-møller. Bakke mølle i Re kommune. Fins også
en i Ramnes kommune.
D. Første medlemsmøte 12. februar på Foreningshuset i Lørenfallet. Tema «Kveldsvæll». Det serveres
kveldsmat. Inngangspenger ca kr 50,-. Ansvarlig Elin Mørk. Elin M bestiller foreningshuset, organiserer og
plukker ut medhjelpere.Hvem har ansvar for: Annonse i Indre Akershus Blad og Romerike Blad. Journalist
inviteres til å skrive artikkel på forhånd.
Markering av fastskolen 150 år (Sørum Kommune åpnet 8 fastskoler i 1864). Det ble bestemt at markeringen skal
foregår på Vølneberg skole som også er 150 år. Gjerne i samarbeid med Velet. Gjerne på St. Hans om velet var enig i
dette. Kan gjerne engasjere Vibeke Hasselberg for et underholdningsinnslag. Budsjett kr 6.000,- Gjerne oppslag som
viser skolehistorie i Norge-/norden. Ansvarlig Ellen M.
Årshjul- Det lages halvårige planer.
Årspapirer- Ansvarlig Dag og Gro
Distribusjonav Bygdebok Bind 5for Frogner/ Status Bind 6 for Blaker
a.
Distribusjonen er godti gang.
b. Status for Bind 6 Blaker er at mange i Blaker sitter på materiale som de er utålmodige etter å få gitt fra seg. Det
problematiske er at det ikke er tilsatt en ny bygdebokforfatter. Det verserer uklare signaler fra kommunalt hold
rundt tilsettingsspørsmålet og Jan Erik Horgen går av om ½ år. Den uklare situasjonen skaper usikkerhet.
Den kulturelle skolesekken
a.
Gammeldags skole på Vølneberg skole er det viktig å verne om

Neste møte er i Bingsfosshallen onsdag 29. januar 2014

