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Statusark Historisk Samfund for Roskilde amt
Der er indgået aftale mellem Historisk Samfund for Roskilde amt og Roskilde Kommune
om driftstilskud og vilkår for tilskud.
Driftsaftalen er gældende for 2016-2017.
Status vedr driftsaftale 2016-2017
I henhold til driftsaftalen skal foreningerne udfylde et statusark på de aftalte
indsatsområder.
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STATUS på indsatsområder:
Samfundet og Roskilde Kommune har aftalt følgende indsatsområder i aftaleperioden:

1. Bestyrelsen vil sammen med skoleforvaltningen overveje, om foreningen kan
byde på noget i forbindelse med den nye skolelov og dens ideer om
udadvendte aktiviteter og kontakter med omgivende samfund.
STATUS:
Der er aftale herom med skoleforvaltningen (John Christiansen). Der er
stående tilbud fra Historisk Samfund om, at vi gerne stiller op. Der er
gennemført 2 arrangementer i foråret med lærer fra Klostermarksskolen og
afrapporteret herom. En aftale med lærer fra Himmelev om 2 arrangementer
glippede p.g.a. dennes orlov, men er aftalt gennemført senere.

2. Bestyrelsen vil overveje og undersøge, om foreningen kan arrangere andre
typer udadrettede aktiviteter.
STATUS:
Vi forsøger med museumsbesøg med speciel guidning, Foreløbigt afholdt i
Lejre Museum og Mosede Fort.

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

Vi prøver et møde for interesserede i Lokalhistorisk Arkiv i Roskilde

3. Bestyrelsen vil overveje, om vi kan bruge de sociale medier mere.
STATUS:
Vi er i overvejelses- og forsøgsfasen

4. Bestyrelsen vil arbejde videre med indeværende periodes indsatsområder:
a. Digitalisering af årbøgerne
b. Digitalisering af gamle kort og prospekter
c. Intensivere samarbejdet med andre historiske foreninger i området.
STATUS:
Samfundet har fået en profil på Facebook.
Vi er i gang med at relancere vores hjemmeside:
historisksamfundforroskildeamt.dk
Der er indgået aftale med Det kongelige Bibliotek om, at Historisk Årbog for
Roskilde Amt digitaliseres og præsenteres på tidsskrift.dk, hvor alle
videnskabelige tidsskrifter med tiden skal offentliggøres. Vi har digitaliseret de
3 første samt et registerbind foreløbigt og er i gang med de næste, men det
bliver mere tidkrævende.
Vi har etableret et udmærket samarbejde med ”Syd for Banen” om foredrag,
artikler m.m.
Medlemmer af andre lokalhistoriske foreninger i gamle Roskilde Amt inviteres
til vore foredragsaftener.
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