c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand

Bingsfosshallen, 25.09.2013

Referat styremøtet #5/2013onsdag25.09.2013i Bingsfosshallen kl. 19.00 -22.00
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Gro Langeland, Lillian Mobæk, Elin Mørk, Kjell Kurland og Ellen Margrete Graarud
Forfall: Hans-Erik Kristiansen, Kåre Bøhler, Gry Anita Gjerde Alnæs.
Referent: Ellen Margrete Graarud.
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Godkjenne siste referat
Referatet ble godkjent med følgende kommentarer;
a.
Purring på medlemskontingent er gjort.
b. Slektsgranskingskurset blir kjørt av Tom Halvorsen fra Romerike Historielag på Sørumsand bibliotek i slutten av
oktober eller begynnelsen av november.
c.
Angående bevilgede midler fra Akershus Kulturvernråd til filmprosjektet «Krabastyven», er det mottatt etbrev fra
prosjektleder i «Bingen Lenser og Glomma», Ellen Margrete Graarud, om at regissørenikke har fullført prosjektet
til fastsatt tid. Regissøren er innforstått med at han må tilbakebetale beløpet og kasserer og Ellen M. følger opp.
Økonomi & regnskap pr. august 2013 (Kjell)
a.
Kasserer gjennomgikk regnskapet for august. Regnskapet ble tatt til etterretning.
b. Boksalg. Kasserer mottar vanligvis beskjed om boksalg og sender ut faktura, men kasserer og Kåre B. har inngått
en avtale om at Kåre for enkelthets skyld fakturerer direkte ved sine boksalg.
c.
Kjell sjekker opp forsikringen på historielagets bygg med inventarer. Nåværende forsikring dekker dugnadsfolk og
besøkende.
d. Det ventes en regning fraReinpowertil Slora Mølle på ca kr 35.000,-.
e.
Landslaget fra Lokalhistorie og varsel om ekstraordinært årsmøte.Gro ga status.Det er innkommet flere brev med
innkallinger og vage antydninger om datoer for ekstraordinært årsmøte i LLH, det sist varselet tidfestet å være 28.
november i Oslo.Romerike Historielag ved leder Tom Halvorsen og Blaker &Sørum historielag ved Gro L er
foreslås å være de respektive lagenes representanter til ekstraordinært årsmøtet.Vedtak: 1. Gro reiser til
ekstraordinært årsmøte som B&S historielags representant. 2.Gro forfatter og sender et brev til agenda i LLH om at
Blaker og Sørum Historielag ikke godkjenner en ekstrabehandling av vedtatte saker eller går inn for
kontingentøkning. 3. Valg av representant til styret i LLH. Dersom Romerike Historielag går inn for å støtte
nåværende representant i styret fra Østfold, Oslo og Akershus, Marit Sofie Egeberg Krog, så støttes dette forslaget
av B&S Historielag.
Plan for distribusjon Bygdebok Bind 5for Frogner/ Status Bind 6 for Blaker (Gro/ Elin)
a.
Elin orienterte. Status for Bind 6 er at flertallet i Blaker har svart på tilsendt skjema om eierskap og slektsfakta. Elin
har purret på de som ikke har svart. Siste frist er satt til 1. november og Lillian legger fristen inn på hjemmesiden.
b. Plan for distribusjon av bygdebok Bind nr 5. Rodefakta. Helge Hoel har alt på data. Han sender faktura til alle
abonnenter og fordeler bøkene på rodene. Når folk har betalt, så får rodeansvarlig beskjed og videresender denne
beskjeden til utlevering til abonnent. Det er viktig å følge opp og ha kontroll på bøkene når de kommer med bil fra
trykkeriet. De er lovet å komme i innepakket plast på pall for å hindre skader. Det er muligheter for å få låne en
gaffeltruck og få kjørt dem inn. Det skal være lansering av boken på Frogner bibliotek i november. Det bør her
også ligge ute et «bla eksemplar» for publikum. Kalenderen må være klar til salg samtidig. Vi bør lage et eget
informasjonsark om bygdeboken som medlemmer mottar i siste SørumSpeilet før jul. Bøkene vil ikke bli
tilgjengelig fra bokhandlene. EM kontakter Anne Søbye og får inn en annonse i Menighetsbladet. Legge inn
brosjyren i SørumSpeilet.
c.
Engstelse i styret for bygdebok for Blaker. Kommunen har ikke tilsatt nyredaktør for bygdeboken etter forfatter Jan
Erik Horgen som skal gå av.
Status SørumSpeilet og jubileumshefte for Sørum Kommune 50 år (Lillian)
a.
Lillian orienterte fra redaksjonen av SørumSpeilet. Det var nok stofftilgang. Neste redaksjonsmøte er 28. oktober.
De savnet litt julestoff. Vedtak: Ellen Margrete ser på dette.
b. Ferdigstillelsen av jubileumsheftet settes foreløpig på vent.
Plan for 150-års jubileum av Vølneberg gamle skole (Hans-Erik)
Plan for jubileet. Det var i 1864 at Sørum Kommune åpnet 8 fast-skoler. En av disse var Vølneberg skole. Det er ønske
om en markering her. Fokus skal være på skoleloven. Vedtak: 1. Ledersnakker med skoleverket. 2.Ellen Margrete ser på
mulighetene for en fremføring.Enten lørdag 24. ellersøndag 25. mai. 3. Avgjørelse om en bygging på Vølneberg utsettes
til etter 150 års jubileet.
Grunnlovsjubileet 2014 – i samarbeid med andre lag og foreninger? (Gro/ Dag)
Det er ikke planlagt noe spesielt, men vi er gjerne medarrangører.
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Forslag til aktiviteter fra dagens dato til juni 2014 – turer, utflukter og samlinger (Alle)
a.
Vedtak:1. Det settes opp en kladd over forslagene til behandling på styremøte 28. november. Den vedtatte
oversikten/kalenderen settes inn i første SørumSpeilet over nyttår. 2. Det bør være to tema-møter for medlemmene
vår 14 og høst 14. Den første, pkt b, avvikles under SørumFestivalen. Leder inviterer Bingen Lenseminneforening
og sjekker med Norsk Maritimt Museum og SørumFestivalen.
b. Besøket av kopien av stokkebåten til Båthavna på Sørumsand den 21. september skapte sterk interesse hos
innbyggerne. Dette bør følges opp med en guidet tur til Norsk Maritim Museum for å få se originalen.
c.
Albert Hovind har lagt opp tilen rusletur i Blaker fra Kvevli til klebersteinsbruddet på Mork med han som guide 5.
juni.
d. Forslag om rusletur fra Rånåsfoss til Blakersund og kanskje ned til Bingsfoss.
e.
Forslag om besøk på husmannsplassen «Rulla» under Vilberg gård. Start ved Frogner kirke med info. Kjører til
Arteid og går til Rulla.
f.
Det ble avviklet en fantastisk «Kjenn Din Bygd-tur» i september med Asbjørn Langeland som guide. Bygda er stor
og turen tok 5 timer. Bør vi dele den inn i to turer eller bør vi dele inn bygda og la det ambulere fra år til år hvilken
del av bygda vi tar.
g. Forslag: det bør opprettes en reisegruppe i laget. Ett styremedlem med.
h. Forslag om å invitere medlemmer til å gi innspill om tema og turer. Et spørreskjema satt inn i SørumSpeilet.
i.
Vedrørende Slora mølle -Forslag om tur til andre museums-møller. Bakke mølle i Re kommune. Fins også en i
Ramnes kommune. Kan forhøre seg med venneforeningen til Kauserudmølle i Ullensaker kommune om de vil være
med. Medio april?
j.
Forslag om tur for medlemmene til Eidsvoll i forbindelse med 1814-jubileet.
k. Forslag om rusletur på Asbjørnsenstien for medlemmene.
l.
Bør legge ut en video om Asbjørsenstien på hjemmesiden sammen med tekster av Asbjørn Langeland.
Den kulturelle skolesekken og Kulturminneadopsjon i Sørum (Dag)
a.
Sørum skole har meldt inn sin interesse for kulturminneadopsjon på Valsmoen med hulveier og gravhauger. Bjørn
Tveit tilbyr assistanse til å gå befaring med dem i oktober måned.
b. Det er kommet en henvendelse fra Fjuk skole hvor de spør om historielaget kan være behjelpelige med å ta vare på
den vesle stua, Lukas-stua, som de har på området. Den begynner å bli gissen og de har ikke
finansieringsmuligheter. Noen lokale foreninger har meldt inn at de kunne tenke seg å bruke huset som møtelokale.
Vedtak:1.Dag prøver å samle en arbeidsgruppe fra Fjuk- og Hellnekretsenog søke midler fra kulturkontoret om i
standsettelse. 2. Historien om Lukas-stua bør inn i SørumSpeilet. Fjuk skole har historien. Ansvar Lillian.
Eventuelt
a.
I forbindelse med stemmerett for kvinner 1905 er det opprettet en egen webside som forteller hvilke kvinner som underskrev på
oppropet 13. august 1905, http:\underskriftlistene.no Vedtak: Elin skriver litt i SørumSpeilet om saken.
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Årsmøtet legges tilFrogner onsdag 12.Marskl 19.00. Saksliste foreligger til neste styremøte.Vedtak: Innkalling med
tid og sted bør stå i siste SørumSpeilet. Forslag om å legge det til kafeen «Mat og Glede» ved innehaver Karianne
Børke. Alternativ er biblioteket og Karianne Børke har serveringen.Et faglig foredragsholder i forkant. En sak på
justering av paragrafene.
Kontingenten er hevet til kr 250,- fra 2014. Vedtaket fra årsmøtet må inn i SørumSpeilet.
Invitasjon fra Foreningen Norden om B&S Historielag vil være medarrangører mandag 4. november kl 18 til et
foredrag om Søren Kirkegaard med foredragsholder Finn Jor på biblioteket på Sørumsand. Vedtak: B&S
Historielag stiller som medarrangører.
I mai er det gammeldags skole på Vølneberg skole.
Leder refererte fra Fløterfestivalen til Bingen Lenser
I forbindelse med kirkejubileet er det invitert til idedugnad på Rådhuset. Elin møter.
Sørumsand pensjonistforening har spurt om B&S Historielag kan komme på medlemsmøte 5. oktober og holde
foredrag om foreningen. Vedtak: Ingen i styret hadde anledning. Leder melder fra.
Sørum Revmatikerforening har spurt om B&S Historielag kan komme på medlemsmøte 28. oktober og holde
foredrag om B&S Historielag.Vedtak: Leder stiller.
Rodenettverket på Sørumsand: Brede Hagen har bedt seg fritatt fra å gå med SørumSpeilet.Det er nå flere roder på
Sørumsand som står uten distributør. Vedtak: Leder og Ellen Margrete finner nye medlemmer som kan distribuere
SørumSpeilet

Neste møte er 30. oktober 2013

