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Årsberetning for perioden april 2021 – april 2022 
 
 
På det elektronisk gjennomførte årsmøtet 28. april 2021 ble følgende valgt: 
Ole Johan Beck og Arild Haugan. 
 
Styret fikk etter dette følgene sammensetning: 
Ole Johan Beck, styreleder   Valgt for 2 år 
Arild Haugan, nestleder    Valgt for 2 år 
Helge Steensen, økonomi og medlemskontakt Var ikke på valg 
Odd Arnestad, styremedlem   Var ikke på valg 
 
 

Aktiviteter 
 
Styret har hatt 5 formelle møter og hatt regelmessig kontakt når aktuelle saker skulle avklares. 
Vi har deltatt på: 

✓ Flytårnet kultursenters årsmøte- og medlemsmøter 
✓ Informasjonsmøter med Flytårnet Fornebu AS 
✓ Fornebudagen 5. september 
✓ Markedsdagene i Kulturgaten på lørdager én gang i måneden fra februar 
✓ Stand Fornebu S to dager i desember 

 
 
Fornebukalenderen 
Fornebukalenderen 2022 ble like populær som for de to foregående årene. Kalenderen ble trykket i 70 
eksemplarer. Vi annonserte kalenderen internt blant medlemmene, på Facebook og to lørdager i 
desember hadde vi stand på Fornebu S hvor vi promoterte foreningen, museet og kalenderen. Den er et 
populært bidrag til å skape interesse om foreningen og områdets historie. 
 
 
Hjemmeside 
Ny hjemmeside, fornebuhistorie.no, ble lansert  i november. Den inneholder all informasjon om 
foreningen og museet, samt våre tilbud og aktiviteter til medlemmer og andre interesserte pluss 
historikk fra årsmeldinger, regnskap, protokoller etc. Websiden driftes direkte av styret hvilket er en 
garanti for at den til enhver tid er oppdatert med aktuell informasjon. 
 
 
Tilskudd 
Foreningen har fått driftsstøtte fra Bærum kommune på kr. 30.000,-. 
Sparebankstiftelsen DNB innvilget tilskudd i 2017 og har gitt utsettelse på gjennomføring av diverse 
aktiviteter til utgangen av 2022. 
 
 
Medlemsmøter 
Vi har avholdt tre medlemsmøter som etter styrets mening har vært svært vellykkede og flere er på 
planleggingsstadiet. Vi erfarer at flere av forenings medlemmer regelmessig kommer innom museet i 
åpningstiden og at foreningens intensjon om å være en sosial arene på den måten oppfylles.    
 
 

http://www.fornebuhistorie.no/
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Foreningen har i skrivende stund 131 medlemmer, 2 flere enn for ett år siden. 
 
Foreningen administrerer Facebook-gruppen Fornebuhistorisk forening og denne gruppen har over 3400 
medlemmer. Mange av denne gruppens medlemmer er aktive og bidrar med bilder, historier, 
kommentarer og diskusjoner. Noen av innleggene omtaler også bilder og hendelser fra krigsårene samt 
meningsytringer rundt bevaring av bunkersen, som var et aktuelt tema det siste året. Gruppen er i stor 
grad med på å skape blest om foreningen. 
 
 
 

Museet 
 
Bemanning 
Styrets fire medlemmer har holdt museet åpent samtlige dager i de annonserte åpningstidene. 
 
 
Åpningstider og antall besøkende 
Museets åpningstider er søndager kl. 1200 - 1500 og i sommerhalvåret onsdager kl. 1800 - 2000. Vi 
annonserer tidene  på nettsiden Det skjer i Oslo (www.detskjerioslo.no) og i Budstikka. Museet holdt 
stengt våren 2021 og åpnet dørene 30. mai. 
Museet har i årsmeldingsperioden hatt ca. 663 besøkende, hvorav 77 barn, samt holdt åpent 70 dager. 
 
 
Grupper 
Museet har i perioden hatt besøk av fem lukkede grupper. Dette har vist seg å være meget populært og 
representerer en velkommen ekstrainntekt til driften av museet. 
Museet holdt åpent 18. november da Eierutvalget og politikere fra Bærum kommune hadde møte og 
omvisning på området. 
 
 
 
 
 
 
Fornebu, 19. april 2022 
 
 
 
Styret i Fornebuhistorisk forening 
 
Ole Johan Beck    Arild Haugan 
Styreleder    Nestleder 
 
Helge Steensen    Odd Arnestad 
Styremedlem    Styremedlem 


