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Informasjonsbulletin til medlemmer i Foreningen Gamle Bergens Venner

Primo februar 2018

Det innkalles herved til

ÅRSMØTE

tirsdag 20. februar 2018 kl. 19.oo
i Torvsalen på Gamle Bergen
Program:

Konstituering, valg av dirigent og referent
Årsberetning 2017 (forslag vedlagt)
Årsregnskap 2017 (forslag vedlagt)
Vedtektsendring (forslag vedlagt)
Kontingent 2019 (fremlegges på møtet)
Valg (fremlegges på møtet)

Foredrag ved Ågot Gammersvik:

«Slavefarten og de dansk-norske koloniene i
Vestindia» (se nedenfor)
Sosialt samvær / kaffe og bolle!

Slavefarten og våre kolonier i Vestindia på 1600- og 1700-tallet er en lite påaktet del av
vår historie – sannsynligvis fordi vi helst vil glemme at også vi var med på den, ikke minst
her fra byen. Og nå må vi slutte å dytte dette tema under teppet! Derfor har den nylig avgåtte
museumsdirektør Ågot Gammersvik dukket dypt ned i dette stoffet, og kommer opp igjen
med de mest utrolige beretninger.
OBS
Dette foredraget
ble annonsert til
møtet 23. januar.
Men da var
foredragsholderen
syk. Hun fremfører det derfor nå,
mens dagens opprinnelig annonserte
foredraget ble
holdt 23. januar.
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ÅRSBERETNING 2017
Årsmøte
Foreningen holdt sitt årsmøte torsdag 23. februar 2017 med 19 medlemmer til stede. Foreningens årsberetning
og regnskap på 2016 ble godkjent, og medlemskontingenten for 2018 ble opprettholdt. Et forslag fra styret til
vedtektsendring vedrørende livsvarig medlemskap fikk ikke kvalifisert flertall. Derimot ble et annet punkt om
strykning av "fri adgang" enstemmig vedtatt. Valget ga følgende verv:
Foreningens styre

Tryggve Fett
Anders Haaland
Arne Storetvedt
Åse Holst
Ketil Natvik
Bjarne Ø. Graabræk

leder
medlem
varamedlem
varamedlem
medlem
medlem

på valg 2018
på valg 2019
på valg 2019
på valg 2019
på valg 2019
på valg 2018

I tillegg sto følgende ikke på valg:

Arnhild Aarheim
Erik Brekke

medlem
varamedlem

på valg 2018
på valg 2018

Foreningens representanter i styret for Gamle Bergen Museum
Ketil Natvik (leder) med varamedlem
Arne Storetvedt med varamedlem

Bodil Friele
Erik Brekke

I tillegg sto følgende ikke på valg:

Anders Haaland med varamedlem

Bjarne Ø. Graabræk

Revisorer:

Ove Randius Methlie og Ove Rustung Hjelmervik.

Valgkomité:

Erik Brekke, Anders Haaland og Bjørn-Otto Aarheim

(Det er dessuten utarbeidet egen protokoll for møtet.)

Foreningens medlemsmøter
Foreningen har i beretningsåret gjennomført følgende møter for medlemmene:
23. februar

ble foreningens årsmøte gjennomført (se ovenfor). Dessuten holdt lektor Gro Elisabeth
Bastiansen foredraget ”Med hanseater og bergensere på horehus i Øvregaten og på
Nøstet”. Her kom frem mye ukjent og halvkjent stoff, egnet til å grøsse over.

22. mars

var arkitektkonkurransen for det nye visningsbygget på museet avsluttet og vinnerprosjektet utpekt. Da kunne prosjektleder Sven Skorpholm legge frem hvordan bygget var
tenkt utformet og hva det skulle inneholde. Debatten ble livlig.

19. april

kåserte ikonmaler Solrunn Nes om "Mysteriets formspråk" – det østlige maleriets lange
tradisjon, og hvordan slike blir til. Hun er både utøvende kunstner, men har også studert
kunsthistorie, religionshistorie og psykologi ved universitetet.

12. september, bare få dager før sykkel-VM braste løs på oss, ga den lokale sykkelsportens "grand old
man", Cato Norbeck, oss en innføring både i sportens historie, men også i hans egne
personlige erfaringer, særlig fra hans deltagelse i løpet Marokko rundt i 1964.
31. oktober

var tiden kommet til museets nabo i sør. Der er utbyggingen av et nytt boliganlegg i full
gang, og vi ønsket å bidra med stedets historie. Det ble et dobbeltløp med Anders
Haaland om "Bergen som mølleby" og Tryggve Fett med "Storemøllens historie".
Fremtidige be-boere av Elsesro Brygge var også invitert.

12. desember

ble foreningens julemøte avholdt i samarbeid med Bergenhus avd. av Norske Akevitters
Venner. Tryggve Fett kåserte om "Akevitt i Bergen", så steppet Hans Bru inn om "Oss
Craft Distillery på Flesland", mens Egil Ertresvaag presenterte NAV. Kvelden ble
avsluttet muntert med en prøvesmaking av fire ulike typer akevitter.

Alle møtene hadde også diskusjoner og innslag av sosialt samvær med varierende grad av bespisning. Deltagelsen varierte sterkt fra ca. 20 til ca. 50 personer, men styret arbeider hardt for å øke oppslutningen om medlemsmøtene.
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Andre foreningsaktiviteter
Dugnader ble holdt lørdagene 6. mai og 25. november, for henholdsvis å gjøre museumsområdet fint til sesongåpningen, og rake løv før advent-arrangementet. Oppslutningen har i beretningsåret ikke vært helt som
forventet, styret håper på sterkere oppslutning i kommende år.
Museets arrangementer har derimot kunnet nyte godt av frivillig hjelp også fra foreningens medlemmer.
Styret vil gjerne bidra til at også dette engasjementet øker.
Hellemyrfolkets korgfest fant tradisjonen tro sted i Torvsalen lørdag 11. november. Foreningens medlemmer
var også i år spesielt invitert.

Forholdet til stiftelsen Gamle Bergen Museum og til Bymuseets administrasjon
Styrelederne fra henholdsvis venneforeningen og stiftelsen Gamle Bergen Museum deltar som observatører i
hverandres styremøter (i tillegg er stiftelsens styreleder p.t. også valgt styremedlem av venneforeningen).
Også forholdet til Bymuseets administrasjon er blitt åpent og tillitsfullt.
Venneforeningens forholdet til disse to instanser må således nå sies å være godt.

Styrets arbeid
Styret har i beretningsåret holdt 7 styremøter, og behandlet 53 protokollførte saker (mot 7 møter og 51 saker i
forrige beretningsår).
Styret har hatt sin kontakt med medlemmene vesentlig gjennom medlemsbulletinen "Gamle Bergens Efterretninger», som i beretningsåret er kommet ut med 7 numre (fom nr. 59 tom nr. 65), det samme antall som i
forrige beretningsår.

Foreningens medlemsutvikling
Utnevning av æresmedlem
På et ekstraordinært årsmøte tilknyttet medlemsmøtet 19. april (se ovenfor) ble Stein Tore Davidsen utnevnt til
æresmedlem av foreningen. Begrunnelsen var hans meget langvarige engasjement, først som primus motor for
familiesøndagene, så som forgrunnsfigur i eierstiftelsens styre. Hans største innsats for museet gjorde han
likevel som oppbygger av dets jubileumsfond.
Æresmedlemskapet har vært praktisert med nokså varierende frekvens, og ved utnevnelsen levet ingen andre
æresmedlemmer. Davidsen gikk bort 26. mai.
Generell medlemsutvikling
Foreningen hadde ved siste årsskiftet 330 medlemmer, fordelt med 244 årsbetalende enkeltmedlemmer, 24
årsbetalende familiemedlemmer, 60 livsvarige enkeltmedlemmer og 2 offentlige etater. Til sammen er dette en
nedgang fra forrige årsskifte på 13 medlemmer, som for det aller meste er livsvarige medlemmer som er gått
bort. Ventelig vil denne utviklingen fortsette, og utfordringen blir å erstatte avgangen med nye medlemmer.

Foreningens økonomi
Økonomisk situasjon Styret oppfatter foreningens økonomi som rimelig stabil, selv om årets regnskap gjøres
opp med et underskudd på ca. kr. 8.600, hovedsakelig på grunn av høyere nettokostnad på årboken. Overskudd
de siste årene har gitt en betydelig forbedring av foreningens likviditet og egenkapital, som selv etter årets
underskudd er på ca. kr. 80.000. For øvrig vises til det fremlagte resultat- og balanseregnskap.

VEDTEKTSENDRING
Styret foreslår å endre vedtektenes § 2 om livsvarig medlemskap. Hittil har det kostet 25 x årsmedlemskap.
Styret ønsker å enten redusere det til 10 x årsmedlemskap eller stryke den medlemskategorien helt. Nærmere
begrunnelse gies på årsmøtet.
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ÅRSREGNSKAP 2017
Inntekter
Medlemskontingent
Møteinntekter
Andre Inntekter
Sum inntekter

2015

2016

2017

64 475
7 305
1 540
73 320

78 275
5 170
1 087
84 532

58 750
12 270
849
71 869

Møteutgifter
Bymuseets administrasjon
Kjøp av årboken
Andre utgifter
Sum utgifter

5 256
13 622
24 156
14 093
57 127

1 321
17 427
24 178
15 863
58 789

17 165
16 309
31 386
15 613
80 473

Årsresultat

16 193

25 743

−8 604

Utgifter

Balanse
Eiendeler
Kortsiktig gjeld
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

01.01.

121 623
33 322
88 301
121 623

31.12.

124 726
45 030
79 696
124 726

Avsender:

Foreningen Gamle Bergens Venner
c/o Gamle Bergen Museum
Nyhavnsveien 4
5042 Bergen

HUSK Å MELDE ADRESSE-ENDRING

