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Verksamhetsberättelse
1999avgefoljandeberättelse.
FöreningenJönsHendrikssons
Mnne fiir for verksamhetsåret
vice ordforande,Harry
Styrelsenharbeståttav GustafTörnqvist,ordforande,GöranSvensson,
Olsson,kassör,HeleneGustafsson,
sekreterare,
ochRonnyRisberg,vice sekreterare.
har varit Dan Gustafsson,
StigHastrupoch CeciliaThunberg.
Suppleanter
Owe Perssonoch GöranBörjessonhar varit revisorermedSvenA Perssonoch Agneta
Stefansson
somsuppleanter.
Föreningenharunderåretarbetatenligtfoljande:
l. Vi har nu gjort en egenhemsidamedinformationom foreningens
verksamhet,prästgårdsparken,volontärläger,1600-talsgudstjänsten
och Sallerupsskvadron.Adressentill hemsidan
är: www.algonet,se/-hgus.
2. Föreningenhar underåret ävenfunnitsmedsomen del av projektetRentissanslörSlcanei renässansens
tecken.Informationom ftireningensverksamhet,
ett regionaltkulttrrsamarbete
harfunnitspå Renässans
det planeradevolontärlägretsamt1600-talsgudstjtinsten
ör Skånes
(www.skanetur/se)
på
hemsida
samt kalendarietsomfunnitsupptrych och skickatsut till
turistbyråer,musdermfl.
3. Föreningeningår äveni LinderödsåsenTurismoch det finnsnumeraen låinkfrån
Linderödsåsens
hemsida(www.algonet.se/-lindasen)
till vår hemsida"
vilket skallgöra det
lättarefor fler att hitta dit.
4, Trots annonsering
om volontärlägretdelspå föreningens
egenhemsida,delsgenom
projektetReruissansfarSkhte, somävenhjiilptetill medatt spridainformationom lägret på
olika sätt fick vi inga deltagaretill sommarens
volontåirläger.Det blev iståilletöreningens
styrelsesomfick genomforade arbetsuppgifter
somskulleutforasi parkenoch prästgården.
5. Det soligasommarvädret
underlättade
dockarbetetochundernågravarrnaveckori juli
fortsatteHarry Olsson"Birgit Thunbergoch GtrstafTörnqvistarbetetmedatt skrapabort
plastftirgenfrån ytterligarefrnster i prästgårdenoch måladessamedlinoljefärg.Totdt målades
fem fonster.
Det varmavädretfortsatteochundersistaveckani juli måladesvästrafasadenpå prästgården
av Harry Olsson,GöranSvensson,
RonnyRisberg,MadeleineRisbergoch GustafTörnqvist.
SkånskaDagbladetgiordereportagesomkom i tidningenden30juli.
6. Söndagenden I augustiägde1600-talsgudstjänsten
i Ö Sallerupskyrka rum for femte
gångeni rad. Även i år underledningav kyrkoherdeUndineHellström.Mångaförsamlingsbor
deltogi gudstjänsten,
varavåtskilligavar kläddai tidsenligakläder.
7. Utstiillningen"Prästerqparkenoch skvadronen"i prästgårdenhar varit öppenvarje söndag
kl 12-15undermaj-augusti.
8. Föreningendeltogi arrangemanget
Dag" söndagen
den4 juli iÖ Sallerup.
"Hembygdens

9. Kultur- och fritidsnämnden
i Ö Sallerup519-919.
ordnadeRenässansdagar
Söndagen
den
5/9 visadesparkenochutställningen
av GunnarJönsson.
Underveckanhöllstvå foreläsningar
i
Ö Sallerupsfdrsamlingshem:
fuidersBojs lorelästeom ChristianIV ochStenSkansjöforeläste
om Skåneshistoria i slutetw danshiden.
10. Bidraghar underåreterhållitsav ÖstraSallerups
örsamlingochHörby kommunskulturoch fritidsnämnd.
11. Undersommarenhar ett 20-talfår betati parkenoch hjälpttill att hållanerevåixtligheten.
Fårenhartillhandahållits
avNils-Erik Olsson.
12.Föreningenfick undertvå veckori oktoberhjälpav ett av Skogsvårdsstyrelsens
arbetslag
gräs
medrdning av
och slyi parkensamtbortforslingav gamlalöv.
13.Föreningenhar underåretsokt "Miljöstödför bevarande
av biologiskmangfaldi betesmarker".Vid inspektioni parkenav LenaJönssonfrån länsstyrelsen
i Kristianstadden 29lll
konstateradesatt det var för tätt medträd i parkenoch att dennainte larndeansesvara betesmark. Beslutetfrån länsstyrelsen
blw sedanavslagpåvår ansökan.
14.Den 3 novemberträffaderepresentanter
för styrelsendennyelänsantikvarien
Thomas
RombergsamtLennartAskmanochHolgerHanssonfrån Skogsvårdsstyrelsen,
for att
diskuteraeventuellawerkningav en delträd i parken.Skogsvårdsstyrelsen
har ävenlovat att
sättaupp nytt fiirståingsel.Man menardock att manmåsteta ut minst 100m3virke för att
affiiren inte skabli alltfor olönsam,om manskasättaupp nytt fårstängselrunt helaparken.
Arbetet kommeratt utforasnåirdet passarmedSkogsvårdsstyrelsens
planering.För att undvika markskadori parkenvid awerkning och uttransportav virket måstedessutomen gynnsammare
väderlekawaktas.
15.För att förbättraframkomligheten
i parkenochfor att örsöka undvikaolycksfallp.g.ade
halastockarnahar broarnai parkenunderhöstenrepareratsoch förbättrats.
16. Styrelsenhar underverksamhetsåret
varit samladvid 5 protokollfdrdamöten:den 20 april,
l9 maj, 15juli, 12augusti,28 oktober.
Medlemsantal:135 st. Denekonomiskaställningen
framgårav kassörens
rapport.
Till sist vill FöreningenJönsHendrikssonsMnne och dessstyrelseframftiraett tack till alla
sompå ett eller annatsätt hjälpt ossi vårt arbeteör fortsatt forskningoch dolarmentationom
JönsHendriksson,prästgårdsparken
och SallerupsSlcvadron.
ÖstraSallerupi februari2000
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Göran Svensson
Vice ordförande
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