Verksamhetsberättelse 2012 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne
Föreningen hade 71 medlemmar (45 st år 2011). Styrelsen bestod av: Göran Börjesson ordf, Lennart
Wennerholm kassör, Ann-Sofie Haraldsson sekr. Phär Stefansson, Stefan Wrang och Lars Sjöstedt
alternativt Kjell-Åke Espersson som adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening. Suppleant:
Göran Svensson som dessutom är vice ordf. Sammankallande i arbetsgruppen: Magnus Jönsson.
Årsmötet besöktes av 20 deltagare.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden, varav ett telefonmöte.
Ett informationsblad har tagits fram för utdelning på andra möten och för att finnas i utställningen.
Sista helgen i maj deltog vi i projektet Upplev Mittskåne där vi erbjöd besökarna guidning.
Den 20 augusti hade föreningen ett möte där Stefan Wrang berättade och visade bilder om Jöns
Henrikssons liv. Ca 30 personer deltog.
Under året har vår Leader-förstudie blivit klar och den har resulterat i framtagande av vår hemsida
www.KarlXIstenar.se samt skyltmaterial och diverse tillstånd för att kunna restaurera parken.
Utloppet för vattnet har rensats i Parkens västra sida.
Under hösten har Sydved avverkat träd i Kungahyllningen, Kompassen och i dammen runt ön.
De största träden hade 150 – 180 årsringar.
En guidekurs med ett tiotal deltagare har hållits av Eva Grip och Agneta Anderberg Wennerholm.
Vi har tillsammans med Östra Sallerups Kulturhus och Radioföreningen tagit fram en stor
informationsskylt som kommer att sättas upp vid lämpligt väder.
Parken och föreningen har uppmärksammats i media angående avverkningen och guidekursen.
I Linderödsåsens Turism har vi beslutat att annonsera under Kulturstråket samt att ha en hel textsida.
På turistsidan www.enjoysweden.se ansvarar vi för sidorna Karl XI:s stenar och Klacks backe.
På en dansk bussarrangörsmässa har Karl XI:s stenar blivit uttagen till att representera Hörby.
Filmer från Volontärläger på 1990-talet har av Wilsons Radio o TV kostnadsfritt överförts till CD.
Utställningen i Kulturhuset har stängts ner under vintern för att till våren öppna i ny skepnad.
Föreningen har skrivit ett 5-årigt nyttjanderättsavtal med markägaren Magnus Jönsson.
Bertil Olofsson har under det gångna året försett föreningen med mycket nytt forskningsmaterial.
Däribland finns bilder från öppnandet av Jöns Henrikssons grav 1962. Han har även gjort en
miniatyr av gravtumban och fått de latinska texterna på densamma översatta.
Under ett par arbetsdagar i parken har ris samlats ihop efter höstens avverkning.
En ansökan om Kulturmiljövårdsbidrag har skickats till Länsstyrelsen som i sin tur äskar pengar hos
Riksantikvarieämbetet. Vi ansöker om 200 000, bl.a. för att rensa kanaler och tillverka spänger.
Även det gångna året har det varit guidningar av både grupper och mindre sällskap.
Dessutom har Jöns Henriksson tagit steget in i nya medier och gått med i facebook.
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