c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand

Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Gro Langeland, Kjell Kurland, Hans-Erik Kristiansen og Ellen Margrete Graarud
Elin Mørk kom til sak 4 og 6.
Forfall: Lillian Mobæk, Kåre Bøhler, Gry Anita Alnes
Referent: Ellen Margrete Graarud, 25.02.14

Referat onsdag 24.02.2014 i stasjonsbygningen Aurskog-Hølandsbanen kl. 19.00 -22.00
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Gjennomgang siste referat; Vedtak: Referatet ble godkjent.
Gjennomgang av årsregnskap 2013;
Kjell redegjorde for årsregnskapet. Det ferdigstilles og sendes til revidering før årsmøtet.
Gjennomgang av innkalling til årsmøtet 12. mars med årsmøtepapirer og forberedelser.
Dag og Gro orienterte. Årsmøtepapirer er lagt ut på lagets hjemmeside. I siste SørumSpeilet er det lagt inn et tilbud om å
få tilsendt årsmøtepapirene dersom det er ønskelig. Årsmøtepapirene legges også ut i årsmøtelokalet.
Planer for Kvelsvæl i Lørenfallet torsdag 3. april, organisering og hjelpere (Elin og Gro).
Gro og Elin orienterte. Invitasjon er gått ut i form av annonse i SørumSpeilet. Det skal lages plakater til opphenging i
butikker. Entré kr 50,-.
Planer for En gammeldags Skole på Vølneberg 19.-23. mai, organisering og hjelpere
Dag orienterte.
a.Han har hatt møte med Plan, Næring og Kultur og Kulturskolen. Det ble vedtatt at de sammen med Blaker og Sørum
Historielag legger inn en søknad hos Norsk Kulturarv om Olavsrosen til Vølneberg Gamle Skole. En tildeling av
Olavsrosen gir et emblem på bygningen som betyr at den er av særlig kulturhistorisk verdi.
b. Det blir En gammeldags Skole på Vølneberg 19.-23. mai i samarbeid med Kulturskolen og Vevringen. Wenche
Heltorp stiller som lærer. Prøver å få en lærer til. Odd Roar Stenby har sagt ja til å delta med hest og utstyr.
Eventuelt:
a.
150 års jubileet for fastskolene i Sørum blir 23. juni i samarbeid med Vølneberg vel. Det er vedtatt å bruke kr
6.000,- og det er inngått et samarbeid med aktuell underholdning.
b. Historielaget deltok 9. februar under 1814 markeringen i Sørum kirke.
c.
Historielaget deltok 28. januar under Karsten Alnes 1814 foredraget i Sørum kirke, et arrangement under
SørumFestivalen
d. Historielaget deltar som samarbeidspart ved busstur til Eidsvoll i forbindelse med grunnlovsjubileet den 27. juni
e.
f.
g.

h.
i.
j.

som arrangeres av Sørum bibliotek. Andre samarbeidsparter er Folkeakademiet og Foreningen Norden.
SørumSpeilet Nr 1. er levert ut. Grunnlovsjubileet er omtalt flere steder i magasinet og forsiden er prydet med
bildet av Eidsvollmennene.
Slora Mølle. Tinglysningsdokumentene på tomta er kommet. Det påløper diverse gebyrer på ca kr 10.000,Møllefesten på Slora Mølle er 15. mars. Vårdugnadene starter etter dette. Turbinen er lovet å komme i løpet av mai
mnd. Deretter skal den monteres. Etter det skal dammen steinsettes. Målet er å få dette ferdig i løpet av året. Det
søkes om midler til gjennomføring av Kulturadopsjon med Fjuk skole løpet av første halvår. Alternativet er at
historielaget leier en buss for egne penger til klassens skoleavslutningstur til Norsk Teknisk Museum eller et annet
sted i nærheten.
Invitasjontasjon fra Sørum kommune om å delta i en delta i en referansegruppe i kulturprosjektet sammen med
Akershusmuseet med en represntant. Første møte er 14 mars. Vedtak: Leder deltar som historielagets representant.
«Børge-Borgere» fra Borgen i Ullensaker har invitert historilagets medlemmer med på tur til Røverskansen 6. mai.
Turen er omtalt i SørumSpeilet nr 1. Ove Antonsen fra Raumnes Historielag er turleder.
Kunstskansen på Blaker Skanse. Det er ansatt en administrasjonsansvarlig. 4. mars kommer han til Kulturutvalget
for å fortelle om driften.

