
Verksamhetsb erattels e 2004

För eningen Jöns Hendrikssons Minne fär for verksamhetsåret 2004 avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordfiorande, Bengt Bergman, vice ordfiirande,
Helene Gustafsson, kassör, Phär Stefansson, sekreterare samt Magnus Jönsson, ledamot.
Suppleanter har varit Dan Gustafsson, och Cecilia Thunberg.

Owe Persson och Göran Börjesson har varit revisorer med Agneta Stefansson och Karl-Gustaf
Svantesson som suppleanter.

Föreningen har under året arbetat enligt foljande:

l. Föreningen har en egen hemsida med information om foreningens verksamhet, prästgårds-
parken, 1600-talsgudstjänsten och Sallerups skvadron. Adressen till hemsidan är:
www. algonet, se/-hgu s.

2. Föreningen ingår även i Linderödsåsen Turism och det finns en ltink från Linderödsåsens
hemsida (www.algonet.se/-lindasen) till vår hemsida, vilket skall göra det lättare for fler att
hitta dit.

3. Medlemmar i foreningens styrelse har under året genomfort visst röiningsarbete i
prästgårdsparken.

4. Ingen 1600-talsgudsdänst anordnades iö Sallerups kyrka.

5. Föreningens verksamhet finns nu i Ö Sallerups kulturhus där foreningen hyr lokaler.
Utstallningen "Prästen, parken och skvadronen" finns utställd i foreningens nya lokaler på
forsta och andra våningen i kulturhuset och har varit öppen varje lordag och iondag tt i:-to
under juni-augusti.

6. Under 2003 lorsålde Egendomsnämnden i Lunds stift prästlönefastigheten Sallerup 2:l
vilken är en skogs- och lantbruksfastighet. I denna fastighet ingår även Prästgårdspari.en.
Egendomsnätnnden har meddelat att det ska finnas ett vägservitut som belastar fastigheten, och
som innebär att markvägen ner till grinden i parkens sydvästra hörn ska vara tillgång1ig for
allmänheten.

7. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den a juli i ö Sallerup.

8. Phär Stefansson har olika tillftillen guidat grupper i parken och visat och berättat om
utställningen i kulturhuset flor besökande grupper.

9. Bidrag har under året erhållits av Hörby kommuns kultur- och fritidsnämnd.

10. Under sommaren har ett antal ffir betat i parken och hjälpt till att hålla nere växtligheten.
Fåren har tillhandahållits av markägaren Magnus Jönsson.



I l. Föreningens årsmöte avhölls söndagen den 25 april i kulturhuset i O Sallerup. Styrelsen har
under verksämhetsåret varit samlad vid @ protokollforda möten: den 3 #f#j i t täj, 29 jurn
och den 28 juli. Styrelsen har dessutom varit samlad vid några icke protokollförda möten samt
arbetsmöten. (ei rwl.)

Medlemsantal:70 st. Den ekonomiska ställningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Minne och dess styrelse framfora ett tack till alla
som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete for fprtsatt forskning och dokumentation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

O Sallerup i april2005

För styrelsen

Ordforande


