Domkirkeoddens Venner
Hamar, for årsmøtet 15.februar 2018
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017.
Domkirkeoddens Venner holdt sitt årsmøte i Drengestuekjelleren 14.februar 2017 kl. 1900.
Styret i 2017 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 Gjør
3. Anne-Lise Sæther
Revisor:
Jon Ola Rogstad
Valgkomite:
Conrad Krohn
Georg Jensen
Odd Hass
Det er avholdt 6 styremøter, og det er behandlet 40 bokførte saksnumre i kalenderåret 2017.
Styret har i tillegg hatt kontakt via telefon og e-post, og hatt forberedelser med henting/klargjøring av utstyr før
Middelalderfestivalen, og Julemarked og andre arrangementer.
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 31.12.17 ca 185 medlemmer, herav 3 bedrifter, og 14 livsvarige medlemmer.
Økonomi:
Egenkapital pr. 31.12.17: kr. 382.809,30
Driftsresultatet for 2017: kr. 57.767,04 i årsresultat inkludert renter.
Vi har gitt kr. 200.000,- til museet for reparasjon taket til Tomterlåven. Beløpet er bevilget i 2016, men utbetalt
i 2017. (For øvrig vises til regnskapet.)
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.
Aktiviteter 2017:
Venneforeningen og Museet
Det har vært flere møter og kontakt mellom museet og Venneforeningen for å få i gang aktivitet som kan
engasjere medlemmer og gi kjærkomment ekstrainnsats for tiltrengte bevaringsaktiviteter i museet – nå kalt
prosjekt Aktive Venner. Slike faste aktiviteter som Venneforeningen tilbyr medlemmer å aktivisere seg i, vil
være en del av en årsplan. Hvilke områder og grupper som skal dannes, jobbes det med i samarbeid med
museet.
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Samarbeid med Norske Museumsvenner
Etter at styret besluttet å prøve medlemskap et år, har to i styret (Ingrid og Karin) deltatt på årsmøtet i Forbundet
for Norske Museumsvenner i Asker. Venneforeningen bevilget dekning av deltakeravgift, overnatting og reise.
Deltakelse ga stor inspirasjon, og nye ideer til vår forening.
Logo/ Emblem
Styret har i året som har gått jobbet tett sammen med grafisk designer Kyrre Wedvik Rykhus om en ny logo for
foreningen. Etter mange skisser og utkast til uttalelse, er en nå blitt enig om ny logo som presenteres for
årsmøtet for første gang.
Folder
Folder for Venneforeningen ble oppdatert før museumsåpning – for presentasjon og medlemsverving.
Fremtidig folder ønsker vi også skal inneholde relativt faste Aktive Venner prosjekter som medlemmene kan
delta i, i tillegg til de faste aktiviteter presentert som et årshjul. En folder bør kanskje trykkes opp og gjøres så
generell at den kan brukes i flere år.
Medlemsverving og PR helg.:
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.
23. og 24 sept. inviterte Venneforeningen turgåere og brukere av Domkirkeodden innom til åpent hus i
Løtenbygningen. Foreningen serverte gratis vaffel og kaffe, fortalte om foreningen, og informerte om
Domkirkeodden. Vi fikk mellom 15-20 nye medlemmer.
Utedugnad våren 2017.
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 fra Kom og Dans, og Venneforeningens
prosjektansvarlig Christian G. Lindman. Etter flere år med intensivt arbeid blir det etter hvert enklere å rake og
rydde. Stor takk til alle som har bidratt!
Middelalderfestivalen 10.-11.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 Drengestuekjelleren – rundt 36 jobbet på dugnad, og skaffet en omsetning på
cirka kr. 50.000,-. Stor takk til alle som stiller opp!
Liv i stuer og tun – 17.sept.
Venneforeningen bidro denne gang med mannskap til billettsalget ved inngangene.
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 ca. Kr. 8650,-. Det ble en vellykket dag!
Spesialomvisning på museet for medlemmer 31.august.
Konservator Laila Grastvedt samlet 23 deltakere til tema om byggeskikk og levekår for menneskene som hadde
bodd i Hedmarkstunets bygninger. Intensjonen var å vise fram forskjellige byggeskikker som vist og
representert i Hedmarkstunet, fra middelalder til 1800 tallet. Skraastadloftet med trekk fra middelalder,
Bolstadbygningen som representativ for sin tid 1600tallet, og Hubredbygningen fra ca midt 1800tallet.
Vennekveld/Medlemsmøte høsten 2017 ble holdt 9.november i aulaen.
Lektor Marie Kløvstad Øye holdt foredrag om ”Katedralskolen i Middelalderen”. Hun tok for seg hva vet vi,
hva er myter, hva er fakta, hva lærte elevene, hvilken betydning hadde skolen som del av den felles, kristne
vest-europeiske kultur i middelalderen. Over 50 frammøtte lyttet engasjert til et interessant foredrag
Møtet var åpent for både medlemmer (gratis) og andre (kr. 50,-).
Styret takker alle medlemmer og medhjelpere for positiv holdning og hjelp i året 2017.
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