Nesbygda historielag
Årsmøte
Søndag 3.4.2016 kl 1800 avholdt Nesbygda historielag årsmøte og medlemsmøte på Nøsterud Gård i Nesbygda.
Program for møtet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsberetning og regnskap 2015
Fellesarrangement med historielagene Sande, Skoger/Konnerud og Tangen/Åskollen
Oppdrag vi har hatt for kommunen i løpet av året.
Deltagelse i redaksjonskomiteen for Årbok for Svelvik.
Rundtom Drammen, levering av stoff.
Valg av nytt styre
Verving av medlemmer
Aktiviteter i 2016
Eventuelt

Årsberetning og regnskap ble lest opp uten anmerkninger.
Det ble valgt et nytt styre, bestående av:
•
•
•
•
•

Vidar Olsen, leder.
Gunnar Helgerud, kasserer
Heidi Auensen Tandberg, sekretær
Ingrid Sollesnes Larsen, styremedlem
Svein Johnsrud, styremedlem

Odd‐Erik Rolund, Vidar Beck og Andreas Støa gikk ut av styret etter mange års trofast tjeneste. Det nye styret
vil ta opp å gi disse medlemmene som har vært med i styret siden starten en passende påskjønnelse.
Historielaget har også noen arbeidsgrupper som blant annet jobber med å dokumentere gårdshistorie og
næringshistorie i Nesbygda. Det nye styret vil gjennomgå gruppene, og sørge for at disse kan jobbe videre med
relevante oppgaver.
Planlagte aktiviteter i 2016
•

•

Nytt samarbeidsprosjekt med nabohistorielagene. Fellesmøte med de andre historielagene i april for å
diskutere temaer. Vidar, Gunnar og Heidi deltar.
Utflukt med 4. klassene 2016. Vi vil i år igjen gå til Molybdengruvene, men i år starter vi på Hella, og
går en annen vei inn. Vidar og Ingrid (forbehold om turnus) deltar. Sammen med Thor Arne Berg fra
foreningen Vassåsens venner.
Månedens post 2016 blir på Nordbysetra. Gunnar deltar som Guide på åpningsdagen.
Historievandring 2016 blir i området Nesbygda kirke – Tørkop. Vi vil også forsøke å arrangere et par
minivandringer, med en yngre målgruppe i tankene, og fikk flere forslag til dette:
o Lisabekken, Sankedammen, Lindebuktåsen, Hammerøsvei (spennende historie)
Styret vil i 2016 arbeide aktivt med gode måter å verve medlemmer på.

•

Eventuelt. Ingen saker.

•
•
•

Etter det offisielle møtet ble det vist film fra fellesarrangementet på Røysjø 20.september 2015.
Ca. 20 personer deltok på møtet.
Heidi Auensen Tandberg, referent

