Sørumsand, 28.08.2013

c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand
Tilstede:
Styret: Dag Winding-Sørensen, Kjell Kurland, Gro Langeland, Kåre Alfred Bøhler, Hans-Erik Kristiansen og
Ellen Margrete Graarud
Forfall:Elin Mørk, Lillian Mobæk, Gry Anita Gjerde Alnæs
Referat fra styremøtet #4/2013 onsdag 28.08.2013 i Bingsfosshallen kl. 19.00 -22.00
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Oppsummering av sommerens aktiviteter.
Det har vært 3 vellykkede Rusleturer. Haakon Sandbraaten organiserte alle og deltok som guide på to av disse
og Bjørn Tveit på en.
o
Den første turen gikk til Røverkula ved Lunderåsen.X antall Deltok
o
Den andre turen gikk fra parkeringsplassen ved Bingenlang og langs Glomma
oppovermot Blakersund. Den nye kultursjefen deltok. Det er en jobb å gjøre med
kloppene-/broene, noe som er meldt kommunen og AEV. Pr i dag kan vi ikke gå opp
til Blakersund. X antall deltok.
o
Den tredje rusleturen gikk til Fjuk tjern i begynnelsen av aug. 19 stk deltok.
o
Det er mange husmannsplasser påValsmoen som er blitt borte. Alle tuftene er funnet.
Vi bør tenke om vi kan gjøre mer rundt dette med husmannsplasser.
o
Det er blitt jobbet med Kjenn din bygd rund-tur 7. september. Asbjørn Langeland
stiller som guide for Aage Kleven. Skal det være servering både påSlora Mølle og
Vølneberg skole? Kr 100,- for turen. Det bærer seg med 40 stk.
o
Det ble feiret Olsok for 60 stk på Vølneberg skole. Servering på nye skolen. Grilling
var populært.
Det har vært mye jobb med Slora Mølle i sommer. Venneforeningen har fått låne industrihallen til Killingmo
og Tønsberg for kutting av materialer og annet. Det har vært besøk av representanter fra Kulturminnefondet,
Fortidsminneforeningen og den nye Kultursjefen Nina Kongtorp. Slora Møllers Venner har lånt kr 55.000, til betaling av materialer fra BSH. Beløpet betales tilbake når Kulturminnefondet overfører sine bevilgede
midlertil Slora Mølle. Slora Mølles Venner har bevilgede midler til å kjøre opprustningsprosjektet ut 2014.
Det er tidkrevende for leder å følge opp arbeidet med Slora Mølle. Det må drøftes arbeidsfordeling i styret.
Det har vært samtaler med Kulturkontoret angående DKS. Leder har i den forbindelse vært med Frogner
skole til Asbjørnsenstien. Frogner skole er invitert til å delta i DKS med denne.
BSH deltok med salgsbod av bøker under dagene forSkansespillet.
17.juni gikk Pilgrimsvandringen forbi Frogner kirke, med orientering for pilgrimmene i Gamle kirken.Gro
Langeland representerte styret i Blaker og Sørum Historielag. 15 pilgrimmer forbi. Det var 15 vertskap saft,
elgpølse, Bilder sendes til Lillian.
Økonomi & regnskap pr. juli 2013 (Kjell)
Kjell orienterte rundt økonomisk status BSH pr 28. august 2013.
120 medlemmer av 450 har ennå ikke betalt. En purring bør sendes ut og en påminnelse til medlemmerbør inn
i SørumSpeilet. Aksjene i Skansespillet er med omorganiseringen omgjort til årlig medlemskap etter antall
aksjer i Skansespillet. Vedtak: Regnskapet tas til etterretning med følgende noter. 1. Kjell sender ut en
purring av medlemskontigent til medlemmene. 2. Dag melder til Lillian om å legge inn en påminnelse av
medlemskontingent i SørumSpeilet.3 BSHs aksjer i Skansespillet føres som tap på fordringer i 2014.
Gro har deltatt på årsmøtet til Landslaget for Lokalhistorie. Det var et greit årsmøte og hun sender ut et notat
om dette. Styret ble valgt ved akklamasjon og det var gjenvalg på alle. Nå har det nye styret sendt ut brev om
at de stiller sine plasser til disposisjon og kaller inn til et ekstraordinært årsmøte da de ikke var enig i
vedtakene som årsmøtet har gjort. Det er kommet enda et nytt brev om at de utsetter møtet til sist i oktober,
men uten dato og sted. Det er heller ikke sendt ut referat fra årsmøtet. BSH betaler kr 10 pr medlem, men etter
nytt vedtak er dette hevet til kr 20 pr medlem i LLH. Det lønner seg fremdeles for BSH å være medlem
pgamomsrefursjonen. Vedtak: Gro arbeider videre med saken og orienterer styret på neste møte. Hunsender
en tilbakemelding til LLH om at de må sende ut Agendatil ekstraordinært årsmøte sammen med sted og dato,
samtet referat fra det ordinære årsmøtet. Hvis ikke risikerer LLH at det ekstraordinære årsmøtet blir avlyst
grunnet formaliteter som «ikke godkjent innkalling».
Status Bygdebok Bind 5for Frogner/ Bind 6 for Blaker (Gro/ Elin)
Gro orienterte for Bind 5. Det er layout som er i fokus for tiden. Bygdebokforfatter Jan Erik Horgen er stort
sett ferdig med teksten. Det er bestemt at man skal motta Bind 5 fra trykkeriet i midten av november.
Opplagstallet bestemmes av kommunen. Salget går etter faste rutiner. Helge Hoel sender ut faktura og lagets
medlemmer leverer ut Bindet til abonnentene.Hver skole skal ha ett eksemplar av Bind 5Gro skriver om
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arbeidet og sender Lillian for inn iSørumSpeilet. BSH får kr150,- pr bind i honorar. Det er en utfordring å få
markedsført bygdebøkene for salg utenom de faste abonnementer..Vedtak: Gro tar ansvar for hvordan bind 5
skal markedsføres.
Elin har drevet innsamling av info.skjema over hus og gårder for Bind 6, Blakerbindet. Fristen for innsamling
er gått ut, men Jan Horgen tar fremdeles imot skjema og dette bør kommuniseres.Vedtak: Gro skriver noen
ord om skjemaene til SørumSpeilet
Kåre B. orienterte om bokbeholdningen. Forslag om at de som sitter i sentrale verv i historielaget får
kompensasjon for sitt arbeid ved å få kjøpe bøkersom er utgitt av BSH, og som er tenkt tilprivat bruk, får
kjøpe disse tilredusert pris. Vedtak: Medlemmer som sitter i sentrale tillitsverv i BSH får som godtgjørelse
kjøpe bøker som er utgitt av BSH til reduserte priser. Prisene etter retningslinjer fra styret.
Status Kalender 2013 (Gro/ Elin)
Dag orienterte for Elin som hadde vært i kontakt med Kjell Huseby. Vedtak: Styret tok til orientering at kalenderen er i
rute og ser frem til neste utgavefra Kjell Huseby.
Status Vølneberg, skole, vedlikehold og byggeprosjekt (Hans-Erik/ Kåre)Denne saken ble behandlet før sak 3 og 4.
Hans Erik informerte om revidering av leiekontrakt for uthuset på Vølneberg. Vedtak:Styret setter opp et
forslag for å drøfte med Vølneberg Vel i et møte. Lengde av feste og festeavgift er drøftepunkt. Kontrakten
bør tinglyses for å sikre BSHs rettigheter. Vølnebergbyggekomite ved BSHdrøfter forslaget med Velet. Det er
ønsker om en avtale som sikrer en sameksistens som tjener begge parter. Andre leieforhold som bruk av
nyskolen må holdes utenfor..
Bruk av skolen som et aktivitetssenter. Leder er kontaktet av pensjonerte lærere-/rektorer som ønsker å
utvikle et besøkssenter for skole og undervisning på Vølneberg. Kontaktgruppen ønsker å samarbeide med
historielaget mot Sørumskolene i undervisnings-/opplysningsøyemed. I tillegg til å holde kontakten med
skoleetaten for f.eks å sikre arkivverdig skolemateriale. Det er et ønske om et mandat fra historielaget som
kan gi rammer. Vedtak: Styret utarbeider et mandat/ramme for å videreutvikle gamleskolen som
aktivitetssenter for drøftingmed lærer-/rektorgruppen. Styret arbeider videre med saken i november.
150 års jubileum for Vølneberg skole i 2014. Vedtak: Gammeldags skole og Olsok skal begge være rammer
for jubileet. Lærer-/rektorgruppen bør inviteres med inn i utforming av markering. Skoleetaten bør være
deltagende i jubileet. Skolen kan inviteres til å delta gjennom DKS. Skolene må gis anledning til å arbeide
med jubileet gjennom året.
Status Slora Mølle, drift og restaurering (Dag)
Turbinrøret er tatt ned. Sugerøret til turbinen er tatt opp av Åen. Materialene er på vei inn. Dammen skal restaureres. Den
gamle tredammenav stokker i Åen var falt sammen, restene er revet og stokkene tatt vare på. Rainpower estimerer
arbeidet med turbinen til kr 50.000 og de regner med 50.000 til. Bruk av lokale og maskiner på Killingmo & Tønsberg
har BSH fått gratis. K&Ter også ytterst hjelpsomme med å frakte utstyr-/materialer til Slora M gratis så sant de kan og
det korresponderer med deres lasteruter. Slora Mølle har i tillegg blitt subsidiert medreduserte priser fra Bjørn Bjørnstad
mekaniske verksted.De bevilgede midler til prosjektet har dermed rukket langt takket være den generøse velvilligheten
fra Næringslivet. De mange gode erfaringer i prosjektet har brakt med seg at Fortidsminneforeningen og
Kulturminnefondet har forespurtSlora Mølles venner om å samtale med andre historielag med tilsvarende prosjektet.
Fremdriften i prosjektet er helt avhengig av de 18 som nå deltar i en fast dugnadsgjeng på Slora Mølle. BSH ved Slora
Mølle berømmer den frivillige innsatsen.
Status SørumSpeilet og jubileumshefte for Sørum Kommune 50 år (Lillian)
Det siste nr av SørumSpeiloet er i rute. Biblioteket har henvendt seg til BSH om å samarbeide om et
slektsgranskingskurs. Det ble drøftet om dette skal inn i SørumSpeilet som forslag til aktivitet. Det kom
forslag om å lage et enkelt oppsett i SørumSpeilet som inviterer medlemmene til å komme med forslag til
turer.Vedtak:1. Lederkontakter Romerike Historielag om deresplaner for slektsgranskningskurs og sender
kontaktinfo til RH til biblioteket. 2. BSH inviterermedlemmene i SørumSpeilet om å sende inn forslag på
studiekurs-/turer hvorslektsgranskning kan være ett av tema. Samt å få med hvilke dager som er å foretrekk.
Jubileumsheftet for Sørum Kommune 50 år arbeides det videre med .Vedtak: Lillian, Gro og Aage arbeider
videre med stoffet i en tanke om utgivelse. Økonomisk ramme settes til kr 60.000,- . Forslag om at BSH gir ut
heftet og at kostnadene ved dette ligges inn i neste søknad om kulturmidler fra kommunen.
Status kulturminneadopsjon og DKS, utfordring i videreføring av samarbeidet med kommuneadministrasjon og
skoler (Dag/ Gry)
Nina Kongtorps ønsker samarbeid med historielaget og skolen mht DKS. Samarbeides nå om
gammeldags skole for alle 4. klassene ogSlora Mølle for Fjuk skole. Det arbeides i tillegg om
Asbjørnsensstien for Frogner skole
Sørumfestivalen ved Erik Vea har henvendt seg til BSH med et spørsmål om laget kunne være med
å sponse et arrangement? Forslag om Truls Gjefsen og Asbjørnsen.
Det kommer antagelig en forespørsel fra Foreningen Norden om å delta i et samarbeid for å
markere 200års Eidsvolljubileet. Forslag om foredragsholder er Karsten Alnes.
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Eventuelt
Leder er forespurt og har takket ja til å komme til Sørumsand Sanitetsforeningenden 4. sep for å
snakke om bygdebøkene. Lokalet ligger iAasaveien. Leder har sagt ja.

Leder er forespurt og har takket ja til å komme til Sørum Revmatikerforening den 28. oktober for å snakke
om bygdebøkene.
BSH har mottatt invitasjon til idedugnad den 26. september rundt Sørum kirke jubileum .Elin og leder møter.
BSH har mottatt et takkebrev fra Sparebankstiftelsen for mottatt rapport og regnskap over kr 75.000, som
BSH er blitt bevilget av Sparebankstiftelsen.
Akershus Kulturvernråd har møte 4. september og etterspør status for de bevilgede midler på kr
30.000 til Krabastyven.Vedtak: Leder og Ellen M. følger opp saken.
BSH har mottatt invitasjon fra Sørum Frivilligsentral om å delta den 21. september i arrangementet
i Hammeren i anledning 10. års jubileum for Bingsfosshallen.

Neste møte er 25. september kl 19.00 i Bingsfosshallen
Referent Ellen Margrete Graarud, 28. august 2013

