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Statusark Egnshistorisk forening i Gundsø
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Der er indgået aftale mellem Egnshistorisk forening i Gundsø og Roskilde Kommune om
driftstilskud og vilkår for tilskud.
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Status vedr driftsaftale 2016-2017
I henhold til driftsaftalen skal foreningerne udfylde et statusark på de aftalte
indsatsområder.

EAN-nr. 5798007935696

STATUS på indsatsområder:
Foreningen og Roskilde Kommune har aftalt følgende indsatsområder i
aftaleperioden:
1. Udgivelse af årsskrifter i 2016 og 2017 samt fire nyhedsbreve årligt
STATUS:
Årsskrift 2015 (54 sider) og årsskrift 2016 (54 sider) er produceret og afleveret
til Roskilde Kommune. Årsskrift 2017 produceres efterår 2017.
4 numre af egnshistorisk nyt 2016 og 2 numre af egnshistorisk nyt 2017 er
produceret og afleveres løbende til Roskilde Kommune. Yderligere 2 numre
produceres 2017.

2. Udvikling af samarbejdet med Roskilde lokalhistoriske Arkiv (Stadsarkivet),
Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv med særlig henblik på lokalhistorisk
samling i Herringløse og med de øvrige lokalhistoriske foreninger.
STATUS:
Foreningen afleverer løbende materialer, som er indleveret af medlemmerne,
til Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv, og foreningen bistår med personale,
når arkivaren måtte være forhindret i at være til stede.

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

Endvidere støtter foreningen den Lokalhistoriske Samling i Herringløse, især
med lokale egnseffekter, der kræver udstillingsplads, som f.eks. en hedebodragt fra Tågerup, samt billeder til et igangværende arbejde om ”Herringløse
før og nu”.

3. Foreningen arbejder på at inddrage børn og unge, eventuelt ved foredrag på
skoler og med efterfølgende guidede ture i lokalområdet, samt udarbejde
dokumentation for turene.
STATUS:
Foreningen modtager henvendelser fra skoler i Gundsøområdet og arrangerer
emneundervisning/orientering og ture for børn og unge fra børnehaveniveau til
10-11 årige. Turene er dokumenterede i foreningen og tilpasses individuelt de
enkelte arrangementer. Foreningen stiller efter ønske gerne op til
klasseorienteringer.

4. Foreningen vil samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger/arkiver om
mindst et initiativ, herunder deltage aktivt i Museumsrådets arbejde på
Roskilde Museum, for eksempel i form af spotudstillinger vedrørende Gundsø
området.
STATUS:
Foreningen har aktivt stillet sin viden til rådighed ved ombygningen af
Frederikssund Museum (tidligere Færgegården) og indretningen af
jolleudstillingen, hvoraf flere kommer fra Fjordmuseet i Jyllinge.
Endvidere har foreningen stillet materialer og tekster til rådighed for BIMUS
spotudstilling om ”Fiskeri og jagt på fjorden”. Udstillingen blev vist på Jyllinge
Bibliotek, 1.-31. oktober.

5. Foreningen vil deltage aktivt i Roskilde Kommunes arbejde med identificering
af kulturværdier og kulturmiljøer i kommunen og bidrage med
stedsspecifikationer til kulturværdier i kommunens nordlige område.
STATUS:
Foreningen deltager aktivt i arbejdet med identificering af områdets
oldtidsstier, samt med behovet for ny og fornyet skiltning ved jordfaste
fortidsminder og særlige kulturmiljøer. Seneste eksempel er den kommende
skiltning på parkeringspladsen ved Ågerup Kirke.
Foreningens sommertur 2016 var rundt ”Nationalpark Skjoldungernes Land”.
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6. Foreningen og Roskilde Kommune samarbejder om løbende tilsyn af
registrerede jordfaste fortidsminder om vedligeholdelsesstand og
tilgængelighed.
STATUS:
Foreningens tilsyn inddrager i princippet alle foreningens medlemmer, der
meddeler iagttagelser til bestyrelsens videre befordring.
Endvidere er de årlige byvandringer en god hjælp for tilsynet. Målet for faste
byvandringer er Jyllinge og Gerebro. Landsbyerne i Gundsøområdet besøges
efter tur, den seneste byvandring var i Ågerup 2016. Byvandringerne
dokumenteres efterfølgende i artikler i foreningens årsskrift.

