Referat styremøte #7 i Blaker og Sørum Historielag
H
onsdag 26. oktober 2011 kl 19.00
.00, Bingsfosshallen.
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Bjørn Blakstad, Bjørn Tveit, Kjell Kurland, Gro Langeland,
Langeland Lillian Mobæk
og Ellen Margrete Graarud.
Forfall: Helge Dannemark, Haakon Sandbraaten, Asbjørn Langeland og Kåre Alfred Bøhler
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Godkjenne siste referat
Regnskapsrapport pr. september 2011(KjK)
Hvordan utvikle Vølneberg gamle Skole videre? (Hda, DWS)
Ajourhold av medlemslister og e-mail
e
register (EMG, DWS)
Historielagets kalender 2012 (DWS)
Reguleringsplan for nye Frogner stasjon m.m. (GLa)
Diverse og eventuelt (DWS m.fl.)

Referatet fra 28. sep ble gjennomgått. Vedtak: Referatet er godkjent
odkjent med følgende kommentarer til
punktene:
1.a.i : Blaker og Sørum Historielag deltok på Åpen Dag i Frogner Grendehus
rendehus 17. september
med bod for salg av bøker. Bemannet med tre stk fra laget.
1.b.ii: SørumFestivalen Uke 5: Blaker og Sørum Historielag går sammen med Foreningen
Foreni
Norden Sørum om et arrangement
arrangem i Sørum Kirke 31. januar 2012. Tema
ema pilgrimsleden.
pilgrimsl
2. Kasserer gikk gjennom
nnom regnskapsrapport pr. september 2011.
Vedtak: Regnskapsrapporten
rapporten ble tatt til etterretning
etterret
med disse kommentarer:
a. Lillian og Kjell ser på nytt systemet for innbetalingene for å kvalitetssikre medlemsregisteret med inninn
og utmeldinger. Ansvarlig: Lillian og Kjell.
Kjell
b. Dag W-S
S og Kjell går gjennom innbetalingene for å ajourføre medlemslisten til neste styremøte
styremøt 30.
november.
c. Kjell supplerer regnskapsrapporten med en månedlig bevegelsesrapport fra neste styremøte.
styremøte
d. Historielaget har kjøpt inn en ryddesag. Ansvarlig for oppbevaring, driftsforsvarlig stand og utlån for
rydding av turstier og lignende er Bjørn Tveit
e. Opptaksutstyr for intervjuer. Lillian legger frem et forslag til innkjøp av utstyr
styr til neste styremøte.
3. Hvordan utvikle Vølneberg gamle Skole videre? Utsatt til SørumFestivalen er vel overstått da Helge
Dannemark har meldt forfall.
4. Ajourhold av medlemslister og e-mail register. Se vedtak 2a ovenfor.
Vedtak:
a. Masterregisteret skal ligge hos Blaker og Sørum Historielag med kopi som sendes til Romerike
Historielaget ved endringer.
b. E-mailregisteret
mailregisteret implementeres i Masterregisteret. Den operative outlookversjonen
outlookversjonen med EE
mailadresser bygger på Masterregisteret. Ansvarlig for outlookregisteret
okregisteret er sekretær.
c. Masterregisteret oppdateres med gateadresse
g
i felt 2 og gårdsnavn i felt 1.
d. Ved registrerte dødsfall fjernes medlemmet fra registeret og det sendes et kondolansebrev med
spørsmål om de etterlatte ønsker å fortsette medlemskapet. Registrerte dødsfall meldes til sekretæren
som melder inn på styremøter. Dag W-S utformer et kondolansebrev.
5. a. Historielagets kalender 2012 Leder presenterte historielagets kalender 2012 av Kjell Hulby med
Anders Henriksen som billedredaktør.
billedredaktør Kalenderen trykkes i 1000 eksemplarer. Vedtak: Lillian M. tar
kontakt med Kjell H for å få presentert kalenderen med bilder på hjemmesiden og i SørumSpeilet.
b. Utgivelseplan for SørumSpeilet 2012. Lillian M. presenterte utgivelsesplanen 2012 for SørumSpeilet
Vedtak: Styret vedtok å endre på dato for utgivelse
utgiv
av første SørumSpeilet til 15. februar for å få
årsmøtepapirene ut i tide før årsmøtet 7. mars på Meierigaarden Kro i Lørenfallet.. Trykking av
årsmøtepapirene senest fredag 3. februar. Årsmøtepapirene
Å
legges i tillegg ut på hjemmesiden.
hjemmesiden Resten av
utgivelsesplanen endres ikke.
6. Reguleringsplan for nye Frogner stasjon (1854 og 1.etg er opprinnelig)m.m.
Frogner Vel hadde skrevet en uttalelse som var veldig bra og som ivaretok innbyggerne, men de hadde
ikke nevnt den gamle Frogner stasjon, bare den nye. Gro og Asbjørn L har i samråd med leder sendt et brev
til kommunen på vegne av Blaker og Sørum historielag om bruken og bevaring
b
av gamle Frogner
F
stasjon.
Det bør drøftes om denne bør være et møtested-/fellesareal
møtested
for innbyggerne på Frogner.
7. Diverse og eventuelt:
a
for å utarbeide Arbeids- og prosjektplan for 2012. Vedtak:
a. Det settes ned en arbeidsgruppe
Dag W-S,
S, Gro L og Lillian M.

b.

Salg av Blaker og historielags bøker. Gro, Bjørn og Kjell presenterte et forslag som ble utdelt
på styremøtet. Vedtak: Styret slutter seg til forslaget. Lillian M. legger inn en annonse på
hjemmesiden og i SørumSpeilet om blant annet juletilbud på bøker.
c. Rutiner vedrørende uttak og betaling av boken ”Glomma gjennom Sørum” for Bingen
Lenseminneforening ble drøftet. Vedtak: Blaker og Sørum Historielag skal ikke ha bøker på
lager hos Bingen Lenseforening. Bingen Lenseforening betaler fortløpende til Blaker og
Sørum Historielag ved uttak av ”Glomma gjennom Sørum”.
d. Julebordet fredag 16. desember på Bruvollen ble drøftet.
e. De gamle bygdebøkene. Vedtak: Leder sender en henvendelse til kommunen angående lageret
av de gamle bygdebøkene med tanke på markedsføring og salg.
f. Oppsett av boder i desember med tanke for salg av bøker: Frogner og Lørenfallet lørdag 10.
desember. 17. desember Fokussenteret. 17. og 18. desember Bingsfosshallen. Spørsmål om
julemarkedet på Blaker Skanse. Drøftingen av markedsboder og fordeling av tid fortsetter på
neste styremøte 30. november.
g. Brev fra kommunen om spørsmål om områdenavn. Området heter Skoglyfjellet og leder har
sendt inn forslag om samme navn på vegne av historielaget.
h. Reklamepenntilbud med navn og bilder. Vedtak: Leder bestiller 100 penner til utdeling i styret
og årsmøtet.
i. Leder presenterte en brosjyre om det nye Osebergskipet som bygges i Tønsberg som et
eksempel på hvordan man kan finansiere prosjekter.
j. Arrangement i samarbeid med Foreningen Norden jfr pkt 1. b.ii ovenfor. Laget må stille med
mannskap 31. januar. Samarbeidsgruppen bør utarbeide en brosjyre om pilgrimsleden. Gro har
snakket med Gunnar Ulvestad som er historielagets mann på pilgrimsleden. Han ønsker å delta
i arrangementgruppen. GV hadde tanker om et oppslag om pilgrimsleden ved kirken.
k. Leiekontrakten med statsbygg for kontoret på Blaker Skanse. Det kommer antagelig et krav
om endring i leie. Vedtak: Leder sender brev til kommunen med forespørsel om kontorlokaler.
l. Leder orienterte om at KunstSkansen er i forhandling med Statsbygg. Historielaget har fått et
tilbud om å leie kjellerlokalet i Kommandantboligen til historisk samling. Dette kan være
aktuelt om det skjer i forbindelse med et større fellesskap.
m. Bokhandelen Bokhjørnet er konkurs. Betalinger for Bygdebøker og Glomma gjennom Sørum
som er levert bokhandelen er antagelig gått tapt. Styret drøftet den dårlige erfaringen med salg
gjennom bokhandlere. Det er andre gang at bygdebøker og andre bøker går tapt ved konkurs.
Bingen Lenseminneforening ønsker at salg i bokhandler skal økes. Blaker og Sørum
Historielag er positiv til at Bingen Lenseminneforening ivaretar det salget.
n. Leder har deltatt i guiding i Sørum av Bingen Lenseminneforening.
o. Oppfordring fra DISregisteret om å granske slekten etter en Eidsvollmann 1814. Distriktet for
Sørum Kommune var ikke representert med en utsending på Eidsvollsamlingen, dermed
uaktuelt for Blaker og Sørum Historielag.
p. Leder har sendt brev til rådmannen med tilbud om guidet tur i bygden for de nye
kommunestyremedlemmene. Aage Kleven er villig til å guide.
q. Fire brev til Kulturkontoret v/Erik Vea. Utsendt pr mail til styret
i. Broene langs kulturstien Bingsfoss til Blakersund. Her tas tilstanden til bruene etter
den høye vannstanden i Glomma i år opp. Blaker og Sørum Historielag har forsterket
broene de har ansvar for, mens broene til Akershus Energi ikke lenger er i forsvarlig
stand. Historielaget har underrettet AE.
ii. Bygdebøker til skolene. Forrige kommunestyret vedtok å gi Sørum Bygdebok,
bosettings og næringshistorie til alle skolene. Dersom det er ønskelig at Blaker og
Sørum Historielag skal overrekker bøkene, så må laget instrueres påpekes det i brevet.
iii. Pilgrimsveien gjennom Sørum. Historielaget minner om drøftinger som ble gjort ved
en interkommunal samling på Olavsgård i 2009 om å sette opp Pilgrimsvei-stener ved
de viktigste kulturminnene langs leden. Det bør settes opp en slik merkestein ved
Frogner gamle kirke i 2012. Gjerne med en gudstjeneste i forbindelse med innvielse
av stenen. Laget ønsker en drøfting med kulturkontoret i anledning saken.
iv. P. Chr. Asbjørnsens jubileet. Orientering om at Blaker og Sørum Historielag er medarrangør av Asbjørnsen-jubileet på Gjerdrum Kulturhus 15. januar 2012. I tillegg til
en beskrivelse av innholdet den 15. januar nevnes utviklingen av Asbjørnsen stien og
et interkommunalt samarbeid om et Asbjørnsen-minnesmerke ved varden på
Heksebergfjellet. Laget inviterer Kulturkontoret til å drøfte saken.
Neste styremøte er 30. november i Bingsfosshallen
Ref: Ellen Margrete Graarud, 26. okt 2011

