STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018.
Domkirkeoddens Venner holdt sitt årsmøte i Drengestukjelleren 12.februar 2018 kl. 1900.
STYRET i 2018 har bestått av:
Ingrid Hatlemark – leder
Christian Georg Lindman – nestleder
Karin Bieltvedt – kasserer
Sidsel Rattsø Fasting – sekretær
Ragnvald Øvergaard – styremedlem

Vara:
1. Rolf Bryhni
2. Kari Gjør
3. Anne – Lise Sæther

Revisor:
Jon Ola Rogstad

Valgkomite:
Georg Jensen, Odd Hass og Ragnhild Nyhus
Det er avholdt 8 styremøter i kalenderåret 2018, og det er behandlet 44 bokførte saksnumre.
Styret har i tillegg hatt kontakt via telefon og e-post, og hatt forberedelser med henting/klargjøring av utstyr før
Middelalderfestivalen, Julemarkedet 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 31.12.18 ca. 180 medlemmer, herav 3 bedrifter, og 12 livsvarige medlemmer.
ØKONOMI
Egenkapital pr. 31.12.18: kr.364795,Driftsresultatet for 2018: kr. 51986,- inkludert renter.
Bevilgninger til museet i 2018:
kr. 20.000,- etter søknad fra museet som ønsker å lage en middelalder -lekekrok i Storhamarlåven etter ide og
mønster fra Island.
kr. 50.000,- til innkjøp av ny gressklipper for å holde uteområdene i stand, (den gamle kunne ikke repareres).
kr. 10.000,- til innkjøp av nye stoler i Hamardomen. Gavesjekk overrakt i forbindelse med
jubileumsarrangementet i Domen, belastes 2019-regnskapet.
kr. 50.000,- til hyller i forbindelse med flytting av tekstillageret, belastes 2019-regnskapet
Utgifter til leie av landskapsarkitekt for å lage plan for inngjerding av det ”indre” museumsområde ble bevilget i
2015. Prosjektet er satt i bero, men vil bli tatt opp igjen i forbindelse med planlegging av nybygget.
AKTIVITETER 2018
Venneforeningen og Museet
Det har vært kontakt mellom museet og Venneforeningen for å få i gang aktiviter som kan engasjere medlemmer
og gi kjærkomment ekstrainnsats for tiltrengte bevaringsaktiviteter i museet – nå kalt prosjekt Aktive Venner.
Det jobbes fortsatt med hvilke grupper en kan klare å komme i gang med. Det søkes etablert en utearealgruppe,
en hagegruppe og en tekstilgruppe.

Samarbeid med Norske Museumsvenner
Også i år har Venneforeningen hatt representanter på årsmøtet i Forbundet for Norske Museumsvenner. I år var
dette på Røros, og Ingrid Hatlemark og Christian Georg Lindman representerte oss. Venneforeningen bevilget
dekning av deltakeravgift, overnatting og reise. Deltakelse ga stor inspirasjon, og nye ideer til vår forening. Kort
omtale i Oddenstikka.
Folder
Venneforeningens nye folder ble presentertog delt ut under Liv i stuer og stasjoner 9. sept. Den ble også
presentert på Røros møtet med anerkjennende tilbakemeldinger. Folderen er sendt ut til medlemmer for å
stimulere til medlemsverving, og den blir delt ut der Venneforeningen har dugnader og møter. Den ligger også i
butikken ved hovedinngangen på Odden. Folderen med tittel ”Vi vil bli Venn med deg” – er disignet hos Tweed
design. Første opplag var 3000 eks.
Medlemsverving og PR- helger :
Det jobbes kontinuerlig med medlemsverving, både på arrangementer med utdeling av brosjyrer, og med ”munntil-munn” metoden, noe som stadig fører til noen nye medlemmer.
Åpen dag i Stor-Deglum bygningen søndag 6.mai. Foreningen hadde kaffe/vaffelsalg, fortalte om foreningen,
og informerte om Domkirkeodden. Vi fikk 6 nye medlemmer, og vel 70 mennesker var innom, omsetning ca.kr.
1200,-.
Åpen dag i Løtenbygningen 23.sept. – mange var innom. Omsetning ca. Kr...2000,- på kaffe/vafler.
Åpne medlemsmøter
19.april - Foredrag ”Lin på Hedmarken – håndverkskunst og attåtnæring” med konservator Laila Grastvedt.
15.nov. - Vennekveld/Medlemsmøte høsten 2018 i aulaen.
Foredrag ved tidligere kultursjef i Stange, Terje Moshaug om bakgrunnen for utvandringen til USA i første
halvdel av 1800-tallet.
Utedugnad våren 2018.
Området rundt friluftscenen ble raket og ryddet på dugnad, også i år med stor hjelp av dansegruppa Swing og
Svøm fra Kom og Dans. Venneforeningens prosjektansvarlig er Christian G. Lindman. Swing og Svøm har
bidratt med 22,5 t og venner med 42,5 t. Det ble også ryddet vest for Løtenbygningen, slik at utsikten til Nes og
Mjøsa ble åpnet. Stor takk til alle som har bidratt!
Middelalderfestivalen 9.-10.juni.
34 medhjelpere inkludert styret stilte opp på dugnad og stekte og solgte sveler, vafler, og kaffe, med et bra
overskudd. Salget foregikk fra telt utenfor Drengstukjelleren. Stor takk til alle som stiller opp!
Liv i stuer og stasjoner – 9.sept.
8 venner bidro denne gang med mannskap til billettsalget ved inngangene. Det var høstens dårligste værdag, men
ca. 200 trosset været denne dagen og møtte opp.
Jul i borggården 9.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. 12000,-. Dugnadslistene var tidlig fylt opp, også hjelp fra nye venner.
Vi takker alle som stiller opp. Det ble en vellykket dag!
I løpet av året har våre medlemmer lagt ned 400 dugnadstimer!
Styret takker alle medlemmer og medhjelpere for positiv holdning og hjelp i året 2018.

