Blaker Skanse, 30.01.2013

c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand
Tilstede:
Styret: Dag Winding-Sørensen, Kjell Kurland, Gro Langeland, Elin Mørk, Kåre Alfred
Bøhler, Bjørn Tveit, Sigmund Stenby, Hans-Erik Kristiansen
Forfall:Dag-Einar Hellerud, Lillian Mobæk, Ida Haagensen

Referat frastyremøtet #8/2013onsdag30.01.2013i Bingsfosshallen kl. 19.00 -22.00
Agenda:
1. Godkjenne referat fra møte #7/2012 med gjennomgang av status på vedtak (Dag)
Kommentarer: ca 170 usolgte kalendere igjen b. Styremøtet var ikke 16. jan, men 30.
jan.Vedtak: Referatet ble godkjent.
2. Gjennomgå økonomirapport pr. 31.12. 2012 inkl. Konto for Slora Mølle i DnB
Økonomirapporten for BSH ble gjennomgått av Kjell.Kjell sender ut årsregnskapet til
styret og jobber med å få det revidert før han sender det til Ellen Margrete innen tir 5.
feb. Vedtak: Økonomirapporten ble tatt til etterretning.
3. Status Årsmøtepapirer for utsendelse. Styret drøftet årsmøtepapirene. Det var ikke
kommet inn noen eksterne saker til årsmøtet og fristen går ut 31. jan. Det reviderte
regnskapetmanglet grunnet tekniske problemer og det må skrives en innstilling til
årsmøtet til økt kontingent for 2014. Styrets forslag er å øke med kr 50,-. Vedtak: a.
Kjell tar ansvar for revidert regnskap til årsmøtet. b. Gro skriver en innstillingtil
årsmøtet om å øke kontingenten og vedlegger årsmøtepapirene.c. Valgkomite. Styret
finner to til valgkomiteen, helst en fra Frogner og en fra Blaker.Valg på revisor- Kjell
spør nåværende revisor, Pål Erik Iversen, om han tar gjenvalg. Gro påfører styrets
forslag til valgkomite på den ferdige innstillingen til valg. Innstillingen vedlegges
dersom den er ferdig til årsmøtepapirutsendelser. d. Det blir ikke vedtektsendringer
som forslag for årsmøtet 2013. e. Årsmøtet spørres om det nye styret kan oppnevne
listen over stemmeberettigede tilRomeriket Historielags Årsmøte.f. Gro går gjennom
rettelsene og legger disse inn i årsmøtepapirene.
4. Status Sørumspeilet# 1/2013. Årsmøtepapirer og giro sendes ut med SørumSpeilet.
Korrekturen kom 30. januar og bladet er i rute med interessante artikler.
5. Status flytting til Vølneberg. Kåre, Ole Haakensen og Dag har pakket ned det som
skal ut av kontoret på Blaker Skanse. Det trengs flere hender til å få kjørt bort møbler.
6. Status Kristian Lieunghs dokumenter. Gro orienterte om at leiligheten skal tømmes
og at Kristian Lieungh ønske er at det som er av interesse i hans arkiv for Blaker og
Sørum Historielag skal gå til laget. Gro og Asbjørn arbeider med å se over arkivet som
er rikholdig og inklusiv bøker og bilder. Testamentet og det formelle eieransvaret
sjekkes nå ut juridisk for å få formalitetene riktig rundt en overføring.
Status Sørum Bygdebok. Elin orienterte fra oppstartmøte på Mork grendehus
angående arbeidet rundt Bind 6 for Blaker. 26 stk og nåværende

bygdebokforfatter Jan Erik Horgen deltok. Interessen for å bidra med historie til
bygdeboken var stor. Det er 5 grendelag og noen har begynt å si ja. Kåre Bøhler
har sendt ut referat fra møtet. Grunnlagsmaterialet for den gamle Aurskog og
Blaker bygdebok er gjenfunnet i Aurskog rådhus på Bjørkelangen. Horgen vil
gjerne se på materialet og begynnelsen av februar er et aktuelt tidsrom å avtale
med han.
Det er kommet en henvendelse fra Blaker pensjonistforening om en fra styret
kan komme til møtet 4. april og fortelle om Bind 6 for Blaker. Dagstiller fra
styret
Louise Hovind fra Sanitetsforeningen og møte 2. april har henvendt seg med
samme ønsket. Gro kommer fra styret.
7. Status StyreWeb. Kåre vedlikeholder vårt medlemsregister via Styreweb. Han
demonstrer StyreWeb for det nye styret etter årsmøtet.
8. Forberedelse 200 års markering 1814. Det har vært et innledende møte på Blaker
skanse med Romeriksspillet, Blaker Skanses utvikling, Aurskog historielag og Blaker
og Sørum historielag som styret kommer tilbake til.
9. Eventuelt
a. Kostymene til Skansespillet. Det har kommet en henvendelse fra
Romerikesspillene om at de ønsker en skriftlig avklaring rundt håndteringen av
kostymene og kulissene fra det nedlagte Skansespillet. Det er et ønske om at de
lånes vederlagsfritt ut til Romeriksspillet, men at kostymer og kulisser føres
tilbake til Blaker Skanse og Blaker Skanses venner hvis Romeriksspillet
oppløses. Vedtak: Kjell og Gro lager et forslag og sender til styret.
b. Det nye styret bør sette ned en komite for å forberede Vølneberg skoles150 års
jubile i 2014. Skolen var en av 8 skoler som kommunen tok i bruk fra nyttår i
1864.
c. Styret møter en time før årsmøtet starter 14. mars kl 19.00 og tar et kort
styremøte.
Uvisst om det var nødvendig med et møte i slutten av februar: Leder sender ut innkalling
hvis det kommer saker til behandling.
ReferentEllen Margrete Graarud, 30. januar 2013

