Domkirkeoddens Venner

Hamar 12.januar 2017
for årsmøtet 14.februar 2017
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016.
Hedmarksmuseets Venneforening holdt sitt årsmøte i Drengestukjelleren 18.februar 2016 kl. 1900.
Årsmøtet vedtok foreningens navneendring til ”Domkirkeoddens Venner”, etter forutsatt revidering av
vedtektene § 1.
Styret i 2016 har bestått av:
Ingrid Hatlemark – leder
Christian Georg Lindman - nestleder
Karin Bieltvedt – kasserer
Sidsel Rattsø Fasting – sekretær
Ragnvald Øvergaard – styremedlem
Vara:
1. Rolv Bryhni
2. Kari Bredeli
3. Kari Gjør

Revisor:
Jan Ola Rogstad
Trygve Håland
Valgkomite:
Arvid Magnor
Conrad Krohn
Georg Jensen

Det er avholdt 6 styremøter, og det er behandlet 29 bokførte saksnumre i kalenderåret 2016.
Styret har i tillegg hatt kontakt via telefon og e-post, og hatt forberedelser med henting/klargjøring av utstyr før
Middelalderfestivalen, og Julemarked.
Oddenstikka har utkommet med to nummer (april og oktober)
På nettstedet www.domkirkeodden.no har vi egen side, som oppdateres mht aktiviteter og annen info.
Medlemmer:
Medlemstallet er ganske konstant.
Venneforeningen har pr 31.12.16 157 medlemmer
Dvs. cirka 100 enkeltmedlemmer, 40 familiemedlemmer, 3 bedrifter, og 14 livsvarige medlemmer. Medlemstall
er flere enn i statistikken, fordi vi regner familiemedlemmer som ca. 2 pr medlemskap
Økonomi:
Egenkapital pr. 31.12.16: kr. 525.042,35
Driftsresultatet for 2016: kr. 66.969,- + renter kr. 2446,- = Årsresultat kr. 69.415,Vi har i 2016 bevilget støtte til ( etter ønskeliste fra museet):
- utskiftning av tak på Tomterlåven – kr.200.000,Utbetalingen skjer først i 2017, etter avtale med museet. Dette beløpet er merkostnaden ved å bruke takstein i
stedet for bølgeblikk . Styret diskuterte om beløpet og saken ligger innenfor rammene av vedtektene, og
konkluderte med at det gjør den. Uten bevilgning fra Venneforeningen ville det ikke blitt takstein.
Utgifter til leie av landskapsarkitekt for å lage plan for inngjerding av det ”indre” museumsområde var bevilget
forrige år, men prosjektet er ikke effektuert enda. Hvis ikke prosjektet gjennomføres, vil pengene bli kalt
tilbake.

Bankkonto: 1800.07.03172

Org.nr.: 896 096 842

Aktiviteter 2016:
Folder for Venneforeningen ble oppdatert før museumsåpning – for presentasjon og medlemsverving.
Medlemsverving:
Det jobbes kontinuerlig med medlemsverving, både på arrangementer med utdeling av brosjyrer, og med
”munn-til-munn” metoden, noe som stadig fører til noen nye medlemmer.
Opprusting av sceneområdet.
Området rundt friluftscenen og publikumsområdet ble også i år raket og ryddet på dugnad av Venneforeningen,
og også i år med stor hjelp av dansegruppa Swing og Svøm og Venneforeningens prosjektansvarlig Christian G.
Lindman. Stor takk til alle som har bidratt!
Middelalderfestivalen 10.-12.juni.
Dette har også i år vært foreningens største prosjekt med mye planlegging og arbeid. Mange medhjelpere
inkludert styret laget sveler, vafler, og kaffe, med et bra overskudd.
Salget foregikk fra telt utenfor Drengestukjelleren – rundt 36 jobbet på dugnad, og skaffet en omsetning på kr.
64.500,-. (en rekord på 4 vafler og 6 kaffe mer enn i fjor). I forbindelse med dugnaden ble det kjøpt inn et ekstra
vaffeljern og to nye skjøteledinger.
Stor takk til alle som stiller opp!
Liv i stuer og tun – 11.sept.
Venneforeningen deltok denne gang med 8 medlemmer som mannskap til billettsalget ved inngangene, da
mange andre aktører hadde salg av lettere servering.
Hjelpevertskap for årsmøtet 17.-18.sept. i Forbundet for Norske Museumsvenner.
Årsmøtet ble holdt på Migrasjonsmuseet, og Venneforeningen sa seg i forrige periode på forespørsel villig til å
hjelpe til med arrangementet. Venneforeningen var med som vertskap ved omvisning på Domkirkeodden
søndag 18.sept. Vi ga også en orientering om venneforeningen og dens arbeid. Omvisningen ved Tor Sæther
høstet mye lovord og ga god PR for museet.
I etterkant har styret i Venneforeningen besluttet å bli medlem i Foreningen for Norske Museumsvenner for et år
for å få ideer til inspirasjon og støtte i forbindelse med Venneforeningens arbeid.
Vennekveld/Medlemsmøte høsten 2016 ble holdt 8.november i aulaen.
Ca 50 frammøtte lyttet engasjert til et interessant foredrag ved Per Øivind Sandberg om ”Hva skjedde med
godset til den katolske Hamar-bispen etter reformasjonen?”
Møtet var åpent for både medlemmer (gratis) og andre (kr. 50,-).
Julemarked – Jul i borggården 11.des.
Venneforeningen bidro med salg av risgrøt, saft, gløgg og kaffe i Jomfru Karines Vertshus i inngangen til
aulaen. Vi hadde en omsetning på kr. 9060,-. Vi valgte å bruke ”posegrøt” som gjorde jobben mye lettere og
grøten var god. Det ble en vellykket dag!
Gave
I forbindelse med markeringen av at museets Tor Sæther er blitt pensjonist, overleverte leder en blomst fra
Venneforeningen for hans innsats for museet.
Vimpel på lekeborgen.
Venneforeningen har sørget for vimpler til lekeborgen. De ble mye brukt i hele sommer og er utslitte.
Lekeborgen er et meget populært bygg for barn i alle aldere.
Emblem for Venneforeningen
Konkurranse om å tegne nytt emblem har vært utlyst via Oddenstikka to ganger, men har foreløpig ikke gitt
respons.
Styret takker alle medlemmer og medhjelpere for positiv holdning og hjelp i året 2016.
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