STYRETS ÅRSMELDING FOR 2021
Styret har i 2021 bestått av:
Ingrid Hatlemark - leder
Christian Georg Lindman
Karin Bieltvedt
Ragnvald Øvergaard
Mari Bryhni

2021-2023
2021-2023
2020-2022
2020-2022
2020-2022

Varamedlemmer:
Egil Hersleth
Kari Gjør
Alf Sigurd Solberg

2021-2023
2021-2023
2020-2022

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 44 bokførte saksnummer i kalenderåret 2021.
Oddenstikka har kommet ut med 2 nummer.
Medlemmer:
Venneforeningen har pr 31.12.21 150 medlemmer, herav 2 bedrifter og 8 livsvarige medlemmer.
Økonomi:
Egenkapital er pr 31.12.21 194.747 kr.
Årsresultatet er på minus 67.950 kr.
Bevilget i 2021:
Nytt utstillingsoppheng i det gamle huskestativet: 25 000 kr.
Ny salgsboder i urtehagen: 50. 000 kr.
Dampstasjon til systua: 16.900 kr.
Aktiviteter i 2021
Også dette året har det vært begrenset aktivitet som følge av koronapandemien, særlig i vårhalvåret.
Årsmøtet ble avholdt 21. juni etter mange forsøk.
25. juni: Stor åpning av «Badebyen Hamar» med ordfører, venner og presse til stede. Kaffe og kake
ble servert i Løtenbygningen etterpå. Ideen kom fra venneforeningen og museet ble med i et
samarbeidsprosjekt, Hamar kommune støttet prosjektet. Utendørsutstillingen har blitt godt besøkt og
vil bli stående. Flytebrygga ble reparert. Kommunen ga oss tilskudd. Badehuset ble ferdig restaurert
før åpningen.
3. – 5. september deltok Karin Bieltvedt og Ingrid Hatlemark på årsmøtet i Forbundet for norske
museumsvenner på Lillehammer. Der ble vi utnevnt til Årets venneforening! God presseomtale i
etterkant.

11. og 12. september deltok vi på arrangementet Bygningsverndager i Hedmarkstunet med salg av
kaffe og vafler. To vellykkede og interessante dager.
26. september inviterte vi til foredrag og omvisning over emnet «Murte ildsteder og støpejernsovnens
inntreden på Hedmarken»
Se nærmere omtale om aktivitetene i Oddenstikka nr. 40. (okt.2021)
Jul i Borggården ble endret til Jul på Domkirkeodden. De tre siste helgene før jul var Løtenbygningen
åpen for julebutikk og ulike aktiviteter. Vi deltok med salg av grøt, gløgg, saft og kaffe. P.g.a.
strengere restriksjoner ble det mindre salg de 2 siste helgene. Dette tiltaket ble godt mottatt og skapte
god førjulsstemning.
Styret søkte Sparebankstiftelsen om tilskudd til hagebenker i museumsparken. Vi fikk 20.000 kr og vil
selv bidra med 11.000 kr. Da får vi satt ut 10 nye hagebenker.
Dugnadstimer: Til sammen er det utført 300 dugnadstimer, fordelt på utedugnad, badebyutstillingen,
badebua, arrangementer og diverse.
Styret ber om at de som har e-post gir oss beskjed. Dette kan gjøres ved å sende beskjed til
ihat@online.no.

Hamar 22.01.2022
Styret for Domkirkeoddens Venner

