Referat styremøte #5 i Blaker og Sørum Historielag
H
onsdag 31. august 2011 kl 19.00..
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Gro Langeland,
Langeland Bjørn Tveit, Kåre Alfred Bøhler, Kjell Kurland, Haakon
Sandbraaten, Lillian Mobæk
Forfall: Bjørn Blakstad, Asbjørn Langeland og Ellen Margrete Graarud
1.
2.

Referatet fra 15. juni ble gjennomgått. Vedtak: Referatet er godkjent.
Kasserer gikk gjennom regnskapsrapport pr. juli 2011. Driftsregnskapet for Slora Mølle er skilt ut som
eget delregnskap. Dette skal legges frem
f
for BSH-styret
styret til godkjenning. 362 medlemmer har betalt
kontingent for 2011 pr. juli. Vedtak: Regnskapsrapporten ble tatt til efterretning.
3. Aktivitetesrapport for mai – august 2011 ble gjennomgått. Rapporten indikerer minst 100 dagsverk
levert av lagets
ts medlemmer i perioden. De mest krevende var Gammeldags skole, Nye broer langs
Glomma og Sommerjobb på et kulturminne ved siden av dugnadene og arangementene på Slora Mølle
og Vølneberg gamle skole. Mer målrettet aktivitet for medlemmer i form av utflukter
utflukte og temamøter er
efterspurt. Frem til kommende årsmøte skal Historielagets arbeidsform og prioriterte oppgaver evalueres
med anbefaling til nytt årsmøtet om mulige justeringer. Vedtak: Styret sier seg tilfreds med sommerens
aktiviteter og arrangementer.
4. Forberedelsene til sommerens siste rusletur 01 september under ledelse av Albert Hovind fra Kvevli og
arrangementet av ”Kjenn din Bygd”Bygd” tur med Aage Kleven som guide 10 september ble gjennomgått.
Kulturkontoret er varslet skriftlig med anbefaling om å informere
informere nyinnflyttede i Sørum. Styret mener at
Historielagets utflukter egner seg godt til integrering. Informasjon om arrangementene står i
SørumSpeilet og på Historielagets hjemmeside.
hjemmeside Vedtak: Invitasjonene sendes til lokalpressen, Sørum
Kommunes hjemmeside og Kulturkontoret og henges opp på oppslagstavler på stasjoner og i butikker.
5. Leder er invitert av Statsbygg til å signere leiekontrakt for deler av peisstuen i Kommandantboligen på
Blaker Skanse. I påvente av utfallet av KunstSkansen-prosjektet
KunstSkansen
som arbeides
beides frem i samarbeid mellom
Statsbygg, Blaker Utvikling og kunstnerorganisasjoner velger Blaker og Sørum Historielag å se
utviklingen an. Dersom KunstSkansen blir en realitet er leders anbefaling at leiekontrakt inngås i
samarbeid med Blaker Skanses Venner
Venner for etablering av Historisk Samling og avvikling av
Historielagets kontorleie på Skansen. Vedtak: Foreløpig skal kontorleie betales til Statsbygg for året
2011 og leie av peisstuen stilles
stil i bero.
6. I samarbeid med Kulturkontoret skal Blaker og Sørum Historielag
Historielag foreta en befaring av kulturstien fra
Bingsfoss til Hammeren med målsetting om samarbeid for opprusting av informasjonstavler. Forslag til
slike tavler er lagt frem av Kultursjefen for enkelte organisasjoner. Leder ha anbefalt Kulturkontoret å
involvere
ere Bingen Lenseminneforening i utforming av informasjon til tavlene. Historielaget har betalt kr.
67.000 for to broer som Bjørn Tveit, Bjørn Blakstad, Haakon Sandbraaten og Tore Møllergaard har laget
for Historielaget. Broene er krysser to evjer i Valsenga
Valsenga på kulturstien mellom Bingsfoss og Blakersund.
AEV har gitt Historielaget et tilskudd til broene på kr. 35.000. Kulturstiene har vært vankelig
fremkommelig på grunn av flom flere ganger i sommer. En offisiell åpning av broene er derfor utsatt
inntil forholdene
orholdene bedrer seg. Det arbeides med å anskaffe jernbaneskinner som kan brukes til å vekte ned
broene og hindre oppdrift i flommen. Vedtak: Historielaget deltar i merking av kulturstier i samarbeid
med andre lag og foreninger.
7. Bingen Lenseminneforening selger
s
Blaker og Sørum Historielags bok ”Glomma gjennom Sørum” for
kr. 450,-. F.o.m. 19 mai 2011 beholder Bingen Lenseminneforening 50% av inntektene for dette salget.
Vedtak: Uttak av bøker for salg registreres og informeres til kasserer i Blaker og Sørum Historielag som
også skal motta månedlig avregning ved salg av disse bøkene.
8. Fagleder for Plan og Regulering i Sørum Kommune inviterer bl.a. Blaker og Sørum Historieleg til å
tilrettelegge bedriftsbesøk for NæringsNærings og Handels Departementet i Sørum Kommune
Kommun i løpet av oktober
2011. Leder anbefaler at Historielaget deltar i tilretteleggingen for et slikt bedriftsbesøk. Vedtak: Leder
informerer Fagleder for Plan og Regulering i Sørum Kommune.
9. Blaker og Sørum Historielag har overført kr. 2.500 til Romerike Historielag som bidrag til markering av
Asbjørnsen-jubileet
jubileet i Gjrdrum Kulturhus søndag 15 januar 2012. Vedtak: Balker og Sørum Historielag
skal fortsette å delta aktivt i Romerike Historileags forberedelser til markering av Asbjørnsen jubileet.
10. Historielaget organiserte ”Sommerjobb på et kulturminne” i samarbeid med Kulturkontoret i Sørum,
Urskog-Hølands
Hølands Banen og EightAmCArClub. Ungdommene fikk kjennskap til kulturminnet gjennom
arbeidsoppgaverr som var tilrettelagt. Engasjemnetet hos ungdommene var upåklagelig og bidraget til
kulturminnet var godt. På Slora Mølle ble det montert utebord med benker, snekret platting ved åa
tilpasset bevegelseshemmede, ryddet uteområder, plenklipping og beskjæring
beskjæring samt rydding og bruk av

industristøvsuger inne. Ungdommene guidet besøkende 2 søndager. Historielaget vurderer det som
meningsfylt å drive denne form for ungdomsarbeid. Vedtak: Historielaget skal vurdere tilsvarende
arrangement for 2012 sammen med Kulturkontoret i Sørum.
Jorunn Holmsen og Ellen Margrete Graarud driver forhåndsplanlegging for fremføring av et barneteater
på historisk grunnlag. Tema og tekst er på skissebrettet og ingen avtaler er gjort. Historielaget har fått
henvendelse om sponsing av arrangementet. Vedtak: Historielaget er interessert i videre samarbeid om et
mulig sommerteater-konsept gjerne i samhandling med Skansespillet og den kulturelle skolesekken, men
ønsker ikke å binde seg uten at det foreligger mer konkrete planer.
11. Konseptet for SørumSpeilet #4 for utgivelse 20 september 2011 ble presentert av Lillian Fevik. Vedtak:
Konseptet er akseptert for trykking.
12. Eventuelt:
1.
Kåre Bøhler efterlyser den 1ste skoleprotokollen fra Vølneberg skole. Flere protokoller savnes også fra
Meierigaarden. Ifølge eieren skal de være utlånt for flere år siden men ikke levert tilbake. Det er usikkert hvem
som hentet dem. Også forskjellige artikler i samband med skriving av boken ”Sørum under okopasjonen” sies
ikke å være returnert til eier. Styret er ukjent med at Historielaget skal ha lånt slike gjenstander uten å returnere
dem. Styret oppfordrer allikevel medlemmer som kan ha vært engasjert i arbeid med relasjon til slike gjenstander
om å verifisere at alt er returnert til rette eier.
2.
Kåre Bøhler oppfordre til at gårdsnavn inngår i adressen, og at det samme gjennomføres for alle
gårdseiendommer i Sørum.
3.
Bjørn Tveit trenger utstyr for rydding av stier. Vedtak: Ryddesag med nødvendig sikkerhetsutstyr og annet
tilleggsutstyr kjøpes inn av Historielaget og forvaltes av Bjørn Tveit for et avgrenset beløp, anslagsvis kr. 10.000
Ref: Dag Winding-Sørensen 31. august 2011

