Årsmøte i Borre Historielag.
Min forening.
Borre Historielag avholdt 5. februar årsmøte på Lokalhistorisk Senter med leder, Eli Kari Høihilder,
som møteleder. Årsmeldingen ble presentert for de 36 medlemmene av sekretær. Året har stått i
Grunnlovsjubileets tegn og har vært markert med flere møter og arrangementer, bl. a. busstur til
Eidsvoll hvor deltagerne fikk oppleve en pietetsfullt nyrestaurert bygning og en interessant omvisning
i Rikssalen og øvrige rom. Syttende mai førte historielaget an i borgertogets bunadsparade og med
nyanskaffet fane. Borreminne, (med ny redaksjon), ble utgitt av laget etter et flere års avbrudd, og
var i sin helhet viet 1814, med en rekke artikkelforfattere som overveiende tok for seg lokale temaer.
Boken er blitt godt mottatt i lokalmiljøet og har gitt laget en kjærkommen inntekt. Maling av
husfasader og oppussing av rom har bidratt til å gi Bruserød gård en skikkelig ansiktsløftning.
Kasserer gjennomgikk regnskap og budsjett som ble bifalt uten vesentlige innvendinger.
Leder foretok deretter en gjennomgang av årets handlingsplan som blir sendt medlemmene i løpet
av februar. Programmet vil også bli lagt ut på lagets nettsider http://www.borre-historielag.no
Valgkomiteens forslag på styremedlemmer og øvrige tillitsverv ble godkjent med akklamasjon.
Det nye styret er som følger: Leder : Cathrine Holt. Nestleder: Trond Schmidt. Kasserer: Bjørg
Solumsmoen. Sekretær: Audun Karlsen. Styremedlemmer for øvrig: Eli Kari Høihilder, Karin S. Hauge,
Bente Freberg. Varamedlemmer: Lisbeth Lysell, Lars Ivar Hordnes, Bjørg Solberg, Odd Hagland.
Etter avslutning av årsmøtet høstet Eli Kari rosende ord og applaus for stor innsats gjennom mange
år og ble overrakt blomster og gave. Hun fortsetter som styremedlem, og historielaget kan derfor
fortsatt trekke på hennes erfaring og arbeidskapasitet. Blomster, med takk for godt arbeid, ble
likeledes avtroppende styremedlem, Marit Wolla, til del, blomsterhilsen også til Grete Bendiksen,
Onni Ratikainen og til Lokalhistorisk Senter for velvillig utlån av lokale.
Tidligere redaktør i Gjengangeren, Hans Chr. Oset, ble så kalt frem og hedret med æresmedlemskap,
blomsteroverrekkelse og Anders Kaardahls «Tordenskjoldseika.» Eli Kari fremhevet Osets betydning
for Borre Historielag. Han var i 1978 initiativtager til å opprette et lokalhistorisk lag i kommunen og
har forfattet en rekke artikler av lokalhistorisk karakter i Borreminne og Gjengangeren. En høyst
fortjent heder! Oset kvitterte med å holde det første kåseriet i en rekke over «Gründerne blant oss.»
Den tidligere pressemann beviste i sitt énogåttiende år at han fremdeles har et godt grep på pennen
og at hukommelsen i høy grad er intakt.En rekke portretter av kjente kvinner og menn passerte
revy,fra Leif Preus, mannen bak fotomuseet,- «en av de største kulturbragder i Horten»,- via frøken
Clara Baggerød fra Nykirke som bestyrte Baggerød hospits fra 1932, og som under krigen presterte
det kunststykke å servere mat til 200 gjester daglig- men som nektet tyskere servering! –til
nålevende aktører som holder gründertradisjonen oppe.
Møteleder takket for godt fremmøte og minnet om neste møte, torsdag 26. februar, på
Bakkenteigen. Det blir foredrag ved professor Øyvind Grøn om «Mennesket og universet, utviklingen
av vårt verdensbilde fra romantikken til romalderen.»
Ak, referent.

