Årsmelding for perioden 23. mai 2018 – 15. mai 2019
På årsmøtet 23. mai ble følgende valgt som styremedlemmer: Odd Arnestad, Arild Haugan, Helge
Steensen og Knut André Eikeland, og Ole Johan Beck som varamedlem. Styret fikk i oppgave å
konstituere seg på første styremøte.
Første styremøte ble holdt 20. juni, og da et av medlemmene hadde trukket seg var Ole Johan Beck å
anse som vanlig styremedlem.
Styret konstituerte seg som følger:
Ole Johan Beck, styreleder
Arild Haugan, nestleder
Helge Steensen, økonomi og medlemsregister, -kontakt
Odd Arnestad, styremedlem
Styret har hatt 9 formelle møter, 2 formelle møtet med OBOS og deltatt på Flytårnet kultursenters
årsmøte og medlemsmøter. I tillegg har vi møtt på 2 kontaktmøter som kulturavdelingen i Bærum
kommune har med småmuseene i kommunen.
Det har vært en svært aktiv periode for det sittende styret.
De to viktigste hendelsene er at vi fikk på plass formell leiekontrakt med OBOS og at foreningen
høsten 2018 fikk tilbud om å flytte inn i nye lokaler under flytårnet, hvor museet holder til nå.
Tidlig i 2019 undertegnet vi kontrakt på etterskudd for 2018 for tidligere lokale samt kontrakt for
nytt lokale gyldig i 2 år fra 1. januar 2019.

Flytting og innredning av nytt lokale
Nestleder Arild Haugan ble valgt til prosjektleder for flyttingen og innredningen.
Den fysiske flyttingen av samlingen ble foretatt fredag 21. desember. Styret hadde innleid flyttebyrå
for jobben og med god hjelp av to medlemmer gikk flyttingen på skinner, og ingen ting ble skadet
eller ødelagt. Deretter begynte den virkelig store jobben.
I det nye lokalet fikk vi satt opp en lettvegg for å frigjøre noe av arealet til nødvendig lagringsplass.
Det elektriske utstyret ble tilpasset vårt behov, det ble malt og snekret og vasket. Det ble også laget
mange tekstplakater og tekster til montrene. Vi har dermed fått på plass et museum hvor vi får vist
Fornebus historie i kronologisk orden, pluss at hver glassmonter nå har et konkret tema.

Medlemsmøter og aktiviteter
Grunnet alt arbeidet med flyttingen har styret dessverre hatt lite overskudd til å arrangere
medlemsmøter.
Helgen 6. - 7. oktober hadde vi markering på Fornebu S samt på Gamle Fornebu i anledning at det
var 20 år siden Fornebu flyplass ble lagt ned.
Takket være dyktig prosjektledelse av Arild kunne vi fredag 15. mars arrangere offisiell åpning av
museet. Snoren ble klippet av kultursjefen i Bærum kommune. Budstikka, Fly-Nytt og
Sparebankstiftelsen DNB, for å nevne noen, var til stede. Etter vår mening var det et meget vellykket
arrangement, med ca 70 tilstedeværende.

Som skrevet har vi ikke rukket å arrangere temakvelder for medlemmene, men vi har satt opp en
liste over temaer og foredragsholdere som kan være interessert i å komme. Dette er noe vi kommer
tilbake til.
Vi kan nevnte at etter åpningen har vi hatt besøk av Fornebu idrettsbarnehage hvor 9 barn pluss
ansatte var på omvisning. Både barn og voksne syntes de fikk mye ut av besøket.
Det å formidle Fornebus historie til befolkningen, bedrifter, skoler og barnehager er en av
aktivitetene som er nedfelt i Fornebuhistorisk forenings vedtekter.

Generell info fra styret
Styret har vedtatt å ta kr. 30,- i inngangspenger for voksne ikke-medlemmer av foreningen. Etter
bare noen få åpningsdager har det vist seg å kunne bli en god inntektskilde til foreningens økonomi.
Vi oppdaterer ukentlig nettsiden Det skjer i Oslo (www.detskjerioslo.no) med at vi har åpent.
Styret har laget en brosjyre som deles ut til alle besøkende og som forteller om foreningen, vårt
formål, museet, donasjoner etc.
Vi ønsker for fremtiden å være noe mer restriktive med hensyn til hva vi tar til oss objekter. Det er
viktig at det som doneres skal være relatert til Fornebu flyplass eller Fornebulandets historie. Vi ber
derfor om at vi kontaktes først før vi tar til oss nye objekter
Foreningen har i skrivende stund 131 betalende medlemmer. Netto antall er stigende; de som ikke
betaler årskontingenten strykes, men tilgangen av nye medlemmer er større.
Antall besøkende i museet i perioden er ca. 540, lavere enn vanlig grunnet stengning i tre måneder.
Flytrappen representerer et ikon i kunstnergaten. Styret har som mål å få den reparert og lakkert i
‘riktige’ farger fra den tiden den var i bruk. Vi har mottatt forslag fra OBOS om alternativ plassering
på plassen utenfor museet.

Om prosjektet Aktiv Luft
I mars 2019 ble styret kontaktet av Tor Olav Steine og Tom Arheim om at vi som forening kunne
støtte de i søknad om prosjektmidler for å utrede muligheten til å kunne benytte den ene halvdelen
av FOF-hangaren til "Aktiv Luft", dvs et prosjekt rettet mot å aktivisere ungdom til å bli kjent med
luftsport, samt å kunne formidle historien fra Fornebu flyplass i luftsportens tjeneste. Vi sendte en
søknad og kommunene bevilget 15.000 kroner. Dette skal foreningen rapportere for, uten at det går
inn i foreningens eget regnskap.

Fornebu, 3. mai 2019

Styret i Fornebuhistorisk forening
Ole Johan Beck (leder), Arild Haugan, Helge Steensen, Odd Arnestad

