Verksamhetsberättelse
2000
FöreningenJönsHendrikssonsMinne får ftir verksamhetsåra2000 avgeftiljande berättelse.
har beståttav GtrstafTörnqvist,ordftirande,PhärStefansson,
Styrelsen
vice ordforande,Harry
Olsson,kassör,HeleneGrstafsson,sekreterare,
och GöranSvenssorlvice sekreterare.
Suppleanterhar varit Dan GrstafssorqBerner Olofssonoch CeciliaThunberg.
OwePerssonoch GöranBörjessonharvarit revisorermedAgnetaStefansson
och Karl-Gustaf
Svantesson
somsuppleanter.
Föreningenhar underåret arbetatenligtfoljande:
l. Föreningenhar en egenhemsidamedinformationom föreningens
verksamhet,prästgårdsparken,1600-talsgudstjänsten
och Sallerupsskrradron.Adressentill hemsidanåir:
www.algonet.se/-hgus.
2. Föreningeningåräveni Linderödsåsen
Turismoch det finnsnumeraen länk från Linderöds(www.algonet.se/-lindasen)
hemsida
åsens
till vår hemsida,vilket skall göra det lättarefor fler
att hitta dit.
3. Inget fdrsök att anordnanågotvolontärlägergiordesunderåretutandet blev istället
föreningens
styrelsesomfick genomforade arbetsuppgifter
somskulleutforasi parkenoch
pråistgården.
4. Det soligasommarvädret
underlättade
dock arbetetochundernägravaffnaveckori juli
fortsatteHarry Olsson,BernerOlofsson,GöranSvensson
och GustafTörnqvistarbetetmed
att skrapabort plastfiirgenfrån ytterligareett antalftinsteri priistgårdenoch måladessamed
linoljefiirg.
5. Söndagenden 16juli ägde1600-talsgudstjåinsten
i Ö Sallerupskyrka rum for sjattegångeni
rad. Även i år underledningav kyrkoherdeUndineHellström.MångafdrsamlingJUoraättogi
gudstjåinsteqvarav åtskilligavar kläddai tidsenligaklader.
6, I samband
med 1600-talsgudstjåinsten
besöhesÖ Sallerupav ett l0-tal officerarefrån
kamratftireningenSallerupsskvadronfrån numeranedlagdaP2 i Hrissleholm.
7. Utstlillningen"Prästen,parkenochskvadronen"i prästgården
har varit öppenvarjesöndag
juni-augusti.
kl 12-l5 under
8. Föreningendeltog i arrangemanget
Dag" söndagenden 2 juli i Ö Sallerup.
"Hembygdens
9. Bidraghar underåreterhållitsav Ö SallerupsforsamlingochHorby kommunskultur- och
fritidsnamnd.
10. Under sornmarenhar 12filr betati parkenoch hjälpt till att hållanerevåixtligheten.
Fårenhar tillhandahållits
av Phiir Stefansson.

11.Föreningenhar underåretsökt "Mljöstöd for bevarande
av biologiskmängfaldi beteshar avslagitvår ansökanmedmotiveringen
marker".Ltinsstyrelsen
att det är for tätt medträd i
parkenoch att dennainte lcundeansesvarabetesmark.
Föreningen
har överklagatbeslutetoch
våintarnu på det slutligaavgörandet.
12.Vidvinterstormeni december-99 blåstecalT trädomlarlli parken.Harry Olssonoch
BernerOlofssonhar underåret arbetatmedatt sågaupp och medhjälp av RonnyRisberg
transporteraut virket ur parken.
13.Samtligabroari parkenhar forsettsmedbräderfor att underlättaframkomligheten
och
undvika halkskador.
14.En ny tröskel har giutits i prästgårdens
huwdentrd.Dräneringhar lagtsner låingsprästgårdensframsidafor att ftirhindrafortsattafuktskador.Deszutomhar ny singelsprittspå
gårdsplanen.
Vid dettatillftille var Nils-ErikOlssonbehjalplig.
15.Ett inbrott i prästgårdenskeddeundervåren.liuvarna tog sig in via ett kåillarönster,
letadeigenomhelahuset,samtstal en del varor, somdock ej tillhörde föreningen.Polisanmåilan
har giorts. Efter dennahändelsehar samtligaytterbelysningar
frrsetts medrörelsevakt
for att om möjligt ftirhindra fler inbrott.
16.Föreningenhar underåretmottagitendonationfrån Gulli Anderssoni form av ett skrivställ
i silver.Skrivställethar tillhört prästenKnut SamuelForsberg.
17. Styrelsenhar underverksamhetsåret
varit samladvid 9 protokollfördamöten:den 17
februari,24 februari, 17 apnl,25 maj,20juni, 5 juli, 16juli, 29 augusti,2 oktober.
Medlemsantal:135st. Den ekonomiskaståillningen
framgårav kassörens
rapport.
Till sist vill FöreningenJönsHendrikssonsMnne och dessstyrelseframforaett tack till alla
sompå ett eller annatsätt hjåilptossi viirt arbeteftir fortsatt forskningoch dolarmentationom
JönsHendrikssoqprästgårdsparken
och SallerupsSkvadron.
ÖstraSallerupi mars2001
För styrelsen

Ordforande

