Referat styremøte i Blaker og Sørum Historielag onsdag 15. juni 2011 kl 18.00.
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Bjørn Blakstad, Bjørn Tveit, Kåre Alfred Bøhler, Kjell Kurland, Haakon
Sandbraaten, Lillian Mobæk og Ellen Margrete
Forfall: Gro og Asbjørn Langeland
1. Referatet fra 25.mai ble godkjent.
2. Kasserer gikk gjennom regnskapsrapport for mai 2011. Konto nr 6800 er blitt justert ned med en faktura
som skulle vært ført på 2010 regnskapet.
a. Styret foreslo en presisering av vedtaket under pkt 6. a i referatet fra 25. mai;
1. Vedtak av 25. mai 2011 pkt 6a; Lenseminneforeningen tilbys å selge bøkene parallelt med
historielaget og kan beholde 50 % av fortjenesten av sine solgte bøker. Avtalen skal ha
virkning fra 19. mai Stiftelsesdagen.
2. Presisering av vedtaket: Avtalen har gyldighet fra 19. mai og Bingen Lenseminneforening
skal beholde 50 % av fortjenesten av solgte bøker på stiftelsesdagen 19. mai 2011.
b. Styret foreslo en presisering av vedtaket under pkt 6.c. i referatet av 25. mai.
1. Vedtak av 25. mai 2011 pkt 6c; : Styret oppfatter Lenseminneforeningen som en
selvstendig forening uten tilknytning til Blaker og Sørum Historielag, men styret ønsket å
tegne medlemskap i Lenseminneforeningen hvis det var mulig. Styret vedtok å gi
Lenseminneforeningen kr 10.000 i startkapital og at de to foreningene kan selge sine
respektive trykksaker etter gjensidig avtale.
2. Presisering av vedtaket; Kasserer overfører kr 10.000 til Bingen Lenseminneforening som
startkapital til foreningen.
3. Bidrag til restaurering av Vølneberg nye skole. Styret drøftet saken og mange poengterte viktigheten
av å se den nye og den gamle skolen under ett. Det var mange begivenheter i løpet av året hvor man
hadde nytte av å kunne bruke begge husene, så som Den kulturelle Skolesekken, St. Hans og Olsok.
Stedet var unikt med sin gamle og nye skole samlet i et bygdetun. Det ble poengtert under debatten
viktigheten av at man hadde en klar referanse til budsjettet når man vedtok bevilgninger. I dette tilfellet
var det satt av penger på budsjettet til å ruste opp Vølneberg skole. Det var enighet om at noe av
opprusting av Vølneberg gamle skole kunne vente ett år til og at man heller burde tilgodese Vølneberg
nye skole med et beløp kr 50.000,- til vedlikeholdet, men at man i gjenytelse fikk disponere rom i
kjelleren for lagring av utstyr.
Vedtak: Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 50.000, - til Vølneberg velforening til vedlikehold av
nordveggen, men under de forutsetninger at velforeningen gir historielaget anledning til å disponere
lagerrom i kjelleren. Leder tar kontakt med velforeningen for å drøfte betingelsen.
4. Leder har skrevet takkebrev til Sørum Kommune for tildelte midler kr 120.000,5. Det nye SørumSpeilet er distribuert med giro for medlemsbetaling. Den nye lay-outen med farger ble
positivt kommentert. Vedtak: Alle annonsørene må få tilsendt et eksemplar av SørumSpeilet.
6. Søknad fra Romerike Historielag om kr 2.500,- i tilskudd til Asbjørnsen jubileet 15. januar 2012.
Leder orienterte om saken. Vedtak: Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 2.500,- til
Asbjørnsenforedraget på Gjerdrum Kulturhus.
7. Kasserer mottok faktura for internett til historielagets kontor på Blaker Skanse.
8. Leder hadde mottatt kontrakt fra statsbygg på leie av 30kvm i peisstuen. Det har vært drøftinger med
Statsbygg og samarbeidspartene Blaker Skanses Venner og Blaker Utvikling om å leie lokaler til å
etablere Historiske samlinger på Blaker Skanse. Vedtak; Leder drøfter leiekontrakten med Blaker
Skanses Venner og Blaker Utvikling og skriver til Statsbygg og takker for tilbudet, men at saken må
styrebehandles før man kan gi et svar.
9. Trygve Sæther tilbyr en 12 m høy koppelevator til Slora Mølle. Dag Einar Hellerud vil vurdere tilbudet
med styret i Slora Mølles Venner og komme tilbake med svar. Historielaget takker ja til gaven og
avventer venneforeningens beslutning. Utstyret kan brukes som byttemiddel eventuelt.
10. Referatsaker:
a. Besøket fra Asker og Bærum Historielag hadde vært vellykket.
b. Når det gjelder byggingen av broer mellom Bingsfoss og Blakersund er det ankommet en
faktura kr 60.000 som skal videre til Akershus Energiverk.
c. Åpen Dag på Slora Mølle 5. juni 2011 hadde vært vellykket med ca 120 deltakere.
d. Når det gjelder ”Opplev Sørum 2011” og samarbeid med Kulturkontoret på Slora Mølle, så vil
det ikke bli leid inn buss. Kulturkontoret har tilbudt Slora Mølle 3 ungdommer. Disse må

følges opp av voksne. Venneforeningen sliter med å stille med nok voksne til å få dekket opp
alle helgene. Dersom man ikke får tilstrekkelig antall, så må historielaget takke nei til tilbudet.
e. Skansespillet 2011. Leder viste frem programbladet og historielagets annonse i det. Styret stilte
seg positiv til programbladet og annonsen.
f. Det skal være Olsok på Vølneberg 29. juli 2011 som vanlig og historielaget bidrar med å holde
gamleskolen åpen. Bygdekvinnelaget står for serveringen. HelgeDanemark samarbeider med
Historielaget om å lage et Egner-tema for kvelden.
g. Gran Historielag kommer på besøk 28. august 2011. Gro og Dag skal formalisere programmet.
h. Eventuelt:
i. Blaker og Sørum Historielag skal ikke ha salgsbod på Blaker Skanse, men Slora Mølle
holder åpent lørdag 25 og søndag 26 juni.
ii. For den timelange underholdningen på Slora Mølle 5 juni overføres kr. 1000,- for en
formidabel spillejobb. Dette er et trekkplaster som gjør Åpen Dag til en opplevelse.
Etter styremøtet var det hyggelig samvær med god mat og drikke på tunet til Vølneberg gamle skole med styret
og inviterte prosjektledere. I alt 20 stk deltok.
Neste styremøte onsdag 31. august, onsdag 28. september, onsdag 26. oktober, onsdag 30. november,
fredag 16. desember, onsdag 25. januar 2012, Årsmøte 7. mars 2012 Meierigaarden Lørenfallet.
Ref Ellen Margrete Graarud, 16. juni 2011

