Referat styremøte #3 i Blaker og Sørum Historielag onsdag 30. mai 2012 kl 19.00,
Bingsfosshallen.
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Lillian Mobæk, Kjell Kurland, Gro Langeland, Hans-Erik
Kristiansen, Sigmund Stenby
Forfall: Kåre Alfred Bøhler, Elin Mork og Ellen Margrete Graarud
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Godkjenne referat fra møte #2/2012 (Alle)
Økonomirapport pr. 30 april 2012 (Kjell)
Slora Mølle, referat, aktivitetsplan m. Blakerdager og prosjekter (Dag og Sigmund)
Vølneberg gamle skole, referat, aktivitetsplan m. Olsok og prosjekter (Dag og HansErik)
Kulturminneadopsjon og Pilegrimsleden, referat og handlinsplan (Dag og Elin)
Sørumspeilet #3/2012 og hjemmesiden (Lillian)
Skulleruds samlinger – hva gjør vi (Alle)
Årsmøtedelegater Romerike historielag (Ellen Margrete)
Samarbeidsmøte med Sørum Kommune om frivillighet 12 juni 18 – 20 – hva gjør vi?
(Gro)
Eventuelt (Alle)

1. Godkjenne referat fra møte #2/2012 : Referatet ble lest opp og godkjent.
2. Økonomirapport pr. 30 april 2012 : Regnskapsrapporten ble fordelt og gjennomgått av
kasserer Kjell og kommentert. Godkjent.
3. Slora Mølle : a) 19 mai 2012 førte Gro Langeland og Dag Winding-Sørensen
forhandling om kjøp av tilleggsareal mellom Sloraåa og veien ved Slora Mølle hos
arvingene av Slora Mølle. Det ble oppnådd enighet om en kjøpssum på kr. 70.000 i
henhold til tidligere fullmakt gitt av styret i BSH. Forhandlingsresultatet med forslag til
tilleggsavtale ble gjemmomgått på kveldens styremøte. Styret godkjenner enstemmig
forhandlingsresultatet. Styret slutter seg også til å betale selgerene kr. 10.000 i
administrasjonskostnader til fordeling mellom de fire selgende parter.
-Tilleggsavtalens tekst for denne eiendomsoverdragelsen skal gjennomgås av advokat
Geirr Jacobsen og oversendes til selgende part for godkjenning og signering, helst innen
3 juni 2012.
b) Tilsagnsbrev fra Norsk Kulturminnefond (ref: Prosjekt 120417 Slora Mølle) om kr.
325.000 til rehabilitering av Slora Mølle i henhold til BHS søknad datert 30 januar 2012
ble gjennomgått med styret. Styret ble også orientert om resultat av ekstraordinært
styremøte mellom BSH og Slora Mølles Venner om tilsagnet og venneforeningens aksept
av betingelsene for å akseptere tilsagnet. BSHs styre godkjenner at tilsagnet fra Norsk
Kulturminnefond skal aksepteres og at leder bekrefter dette i svarbrev til Norsk
Kulturminnefond snarest. Styret i BSH godkjenner samtidig bevilgning av kr.
150.000 til det samme prosjektet ifølge søknadens finansieringsplan. Beløpet overføres til
egen bankkonto for prosjektet i BSHs regnskap. Sigmund Stenby og Dag Winding-

Sørensen inngår i styringsgruppen for prosjektet sammen med representanter oppnevnt
fra Slora Mølles Venner.
4. Vølneberg gamle skole: a) Gammeldags skole ble avviklet fra 21 – 25 mai 2012 for 220
elever. Arrangementet var svært vellykket med 15 voksne assistenter som betjente de tre
stasjonene i vevstuene, på jordet og redskapssamling og i skolestua. Arrangørene er enige
om å gjenta arrangementet i 2013 i samarbeid med DKS. Oppsummeringsmøte hos Odd
Roar Stenby blir juni kl.
b) Vølneberg vel arrangerer St.Hans. Gamleskolen og redskapssamlingen holdes åpne.
BSH arrangerer Olsok sammen med Sørum Bygdekvinnelkag. Bjørn Tveit, Kåre Olav
Ormstad og Hans-Erik Kristiansen er ansvarlig for redskapsamling og gamleskolen. De
organiserer dagen sammen med Kjelrun Woxen. Gro Langeland undersøker om Øyvind
Straume kan kåsere om skolehistorien.
c) Jon Sæther lager skisse til utvidelse av bygning for redskapssamling. Hans-Erik
Kristiansen, Bjørn Tveit og Kåre Olav Ormstad er i prosjektgruppen og koordinerer i
samarbeid med Vølneberg Vel. Kostnadsanslag med prinsippskisse legges frem for styret
sånart det foreligger.
5. Kulturminneadopsjon og Pilegrimsleden: a) Kulturminneadopsjon er gjennomført med
Vesterskaun skole i Olavsgangen og med Fjuk skole på Slora Mølle. Eivind Luthen deltok
i Olavsgangen. Norsk Teknisk Museum bisto ved Slora Mølle. Begge aktivitetene var med
7 klasse. Arrangementene var svært vellykkede. Det foreligger ingen rapport fre Sørum
eller Haugtun skoler. Sørumsand og Frogner har ikke samarbeid med Historielaget.
b) Pilegrimsleden ble diskutert i et møtet i Akershus Fylkeskommune i Galleri Oslo. Der
mottok BSH en rekke nye merker for bruk på vegger og trær. Sørum Kommune skal
supplere merker ved behov. Kultursjef Erik Vea skal kalle inn aktuelle lag og foreninger
for å strukturere og bemanne et prosjekt for oppgradering av Pilegrimsleden gjennom
Sørum med mulig åpen kirke.
6. Sørumspeilet #3/2012 og hjemmesiden: Sørumspeilet #3/2012 er klar til trykking primo
juni og klar for distribusjon før 22 juni 2012. Hjemmesiden er oppdatert.
7. Skulleruds samlinger: Kjell Kurland og Sigmund Stenby samarbeider med Blaker
Skanses Venner om gjennomgang av samlingene. Styret holdes orientert om
utviklingen.
8. Årsmøtedelegater Romerike historielag: Delegat liste er sendt ut av Ellen Margrete
Graarud. Folfarr meldes innen 5 juni.Årsmøtet er i Rælingen gamlke kirke 12 juni fra kl.
16.00.
9. Samarbeidsmøte med Sørum Kommune om frivillighet 12 juni: Innkalling til
samarbeidsmøtet sammenefaller med Årsmøtet i Romerike Historielag. Leder melder
avbud og ber om eget møte på et annet tidspunkt med relevante etater.
10. Eventuelt: a) På Slora Mølles Dag 3 juni representerer Gro Langeland BSH og
offentliggjør tilskuddet fra Norsk Kulturminnefond. Hun takker også arvingene til Slora
Mølle for langt og godt samarbeid.
b) BSH har bokstand på Slora Mølles Dag. Den bemannes av medlemmer av historielaget
som har anledning, deriblandt Sigmund og Hans-Erik
c) Ane Robertsen fortsetter å representere BSH i Vakstad Cafe. Leder skal komme med
forslag på varamann til styret i Valstad Cafe.
d) Sommeravslutning for BSH blir på Vølneberg 21 juni 2012 kl. 18.00. Leder følger opp
i samarbeid med Vølneberg-gruppen.

e) BSH sponser mat til Sørumsand Muikk-korps på Slora Mølles Dag
f) BSH tar ikke på seg å vedlikeholde det gamle kornmagasinet på Bingen.

Blaker Skanse, 30 mai 2012, referent: DagWS

