
Verksamhetsb eråttelse Z00S

FÖreningen Jöns Hendrikssons Minne får for verksamhetsåret 2005 avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordforande, Bengt Bergman, vice ordfiorande,
Helene Gustafsson, kassör, Phär Stefansson, sekret..are ,art Magnus Jonsson, 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:

I ' Föreningen har en egen hemsida med information om floreningens verksamhet, prästgärds-
parken, 1600-talsgudstjänsten och Sallerups skvadron. Adressen till hemsidan är:
www. algonet. se/-hgus.

2' Medlemmar i foreningens styrelse har under året genomfort stängselunderhåll samt visströjningsarbete i prästgårdsparken.

3. Föreningens verksamhet finns i Ö Sallerups kulturhus där foreningen hyr lokaler.
Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" finns utställd i foreni"ngens lot<ater i
kulturhuset och har varit öppen varje lördag och söndag kl l3-16 undei juni-augusti.
Föreningen var under året av ekonomiska skal tvungenätt säga upp hyreskontrattet på de två
rummen på andra våningen. Den ena rummet var avsett for styrelsårdt.n och som kontor, och
det andra hyste utställningen om Sallerups skvadron. Hela loreningens verksamhet är nu
samlad i ett rum på lorsta våningen. Detta arrangemang medfor a; hela utställningen nu är merlatt tillganglig flor besökare och dessutom bidrarlen råucerade hyreskostil;; tiil att
föreningens ekonomi inte dräneras i samma hastighet som tidigare.

4. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den 3 juli i ö Sallerup.

5. Totalt har ett 1O-tal olika grupper besökt utställningen om Jöns Hendriksson och parken ikulturhuset dar Pahr Stefansson berättat om verksamhiten. Flera av d.; ö;;er har ocksåbesökt prästgårdsparken.

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

7' Under sommaren har ca 40 frr betat i p_arken och hjalpt till att hålla nere växtligheten.
Fåren har tillhandahållits av markägaren Magnus Jonsson.

8' Föreningens årsmöte avhölls söndagen den 29 maj 2005 i kulturhuset i ö Sallerup. Styrelsenhar under verksamhetsåret varit samlad vid frra tilFiilen: den 30 april, Zg maj,21juni, och den24 septernber.

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



z.

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 fortsatt forskning och dokumentation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Ö Sallerup i augusti 2006

Ordflorande


