Verksamhetsberattelse 2003
2003 avgefoljandeberättelse.
FöreningenJönsHendrikssonsMinne f;ir for verksamhetsåret
Styrelsenhar beståttav GustafTörnqvist,ordforande,Bengt Bergman,vice ordforande,
sekreteraresamtBritt-Marie Wall, ledamot.
HeleneGustafsson,kassör,Phär Stefansson,
har varit Dan Gustafsson,
och CeciliaThunberg.
Suppleanter
och Karl-Gustaf
Owe Perssonoch GöranBörjessonhar varit revisorermed AgnetaStefansson
Svantessonsom suppleanter.
Föreningenhar under året arbetatenligt foljande:
verksamhet,prästgårdsl. Föreningenhar en egenhemsidamed informationom foreningens
parken,1600-talsgudstjänsten
och Sallerupsskvadron.Adressentill hemsidanär:
www. algonet.se/-hgus.
Turism och det finns en länk från Linderödsåsens
2. Föreningeningår äveni Linderödsåsen
hemsida(www.algonet.se/-lindasen)
tillvår hemsida,vilket skall göra det lättarefor fler att
hitta dit.
i
3. Medlemmari loreningensstyrelsehar underåretgenomfortvisströjningsarbete
prästgårdsparken
och i prästgårdens
trädgård.
for förstagångenpå nio år ingen1600-talsgudstjänst
i Ö Sallerups
4. Under året anordnades
kyrka. En friluftsgudsdanstanordnadesdock iprästgårdsparkenden24 augusti.
5. Med anledningav att pastoratetbeslutatsäljaprästgårdenflyttadesforeningensverksamhet
under påskhelgentill O Sallerupskulturhusdär foreningennu hyr lokaler.Utställningen
nya lokalerpå forstaoch
"Prästen,parkenoch skvadronen"har alltsåställtsupp i foreningens
andravåningeni kulturhusetoch har varit öppenvarjelördagkl l3-16 underjuni-augusti.De
inventarier,husgeråd,möblerffrmsomforeningenpga platsbristinte kundeta med till de nya
den24 maj.
lokalernai kulturhusetsåldesvid en loppmarknadi prästgården
6. Egendomsnämnden
i Lunds stift har underåret sålt prästlönefastigheten
Sallerup2: I vilken
I dennafastighetingår ävenPrästgårdsparken.
Hur denna
är en skogs-och lantbruksfastighet.
forsäljningav parkenkommer att påverkaloreningensarbetei parkenär idag oklart.
har meddelatatt det ska finnasett vägservitutsom belastarfastigheten,och
Egendomsnämnden
hörn skavaratillgängligfor
som innebäratt markvägenner till grindeni parkenssydvästra
allmänheten.
7. Föreningendeltog i arrangemanget
"HembygdensDag" söndagenden 6 juli i O Sallerup.
8. Phär Stefanssonhar vid 3 tillftillenguidatgrupperi parkenoch vid ett l0-tal tillfiillen visat
grupper.
i kulturhusetfor besökande
och berättatom utställningen
9. Bidrag har underåreterhållitsav Hörby kommunskultur- och fritidsnämnd.

10. Under sommarenhar ett antalfär betat i parkenoch hjälpt till att hållanerevåixtligheten.
av Phär Stefansson.
Fårenhar tillhandahållits
I l. Föreningensårsmöteavhöllssöndagenden 6 april i Ö Sallerupsörsamlingshem.Styrelsen
varit samladvid två protokollfordamöten: den 8 maj och den l l
har under verksamhetsåret
oktober.Styrelsenhar dessutomvarit samladvid någraicke protokollfordamötensamt
4 maj, 8 maj, 17 ma1,27maj,3I maj, 3 juli, 15 november.
arbetsmöten:
rapport.
framgårav kassörens
86 st. Den ekonomiskaställningen
Medlemsantal:
Till sist vill FöreningenJönsHendrikssonsMinne och dessstyrelseframforaett tack till alla
som på ett ellerannatsätthjälptossi vårt arbetefor fortsattforskningoch dokumentationom
och SallerupsSkvadron.
JönsHendriksson,prästgårdsparken

Ö Sallerupi april2004
För styrelsen

/,1,r.,i
I

GustafTörnqvist
Ordforande

