Fornebuhistorisk forening

Årsmelding 2019 - 2020

Årsmelding for perioden mai 2019 – april 2020
På årsmøtet 15. mai 2019 ble følgende styre valgt:
Ole Johan Beck, styreleder
2 år
Arild Haugan, nestleder
2 år
Helge Steensen, økonomi og medlemskontakt 1 år
Odd Arnestad, styremedlem
1 år

Styret har hatt 6 formelle møter, 1 møte med OBOS og deltatt på Flytårnet kultursenters årsmøte og
medlemsmøter, samt internt hatt svært hyppig kontakt på epost. I tillegg har vi deltatt på
samarbeidsmøter som kulturavdelingen i Bærum kommune har hatt med museene i kommunen.
Sammenlignet med forrige periode har driften i denne perioden vært å betrakte som ordinær, men vi vil
likevel nevnt at det har vært et år som tidvis har krevd mye aktiv deltagelse for alle i styret.

Aktiviteter og styrets arbeid
Brosjyrer og Markedsføring
Styret har i vinter foretatt en aktiv markedsføring av museet til bedrifter, skoler, barnehager og
foreninger i nærområdet. I tillegg til brosjyren vi laget i fjor, som vektlegger informasjon om foreningen,
har vi laget en egen brosjyre om selve museet, og det er sistnevnte vi har benyttet i markedsføringen.
Vi oppdaterer ukentlig nettsiden Det skjer i Oslo, www.detskjerioslo.no og i Budstikka med våre
åpningstider.
Åpningstider
Fra nyttår endret vi åpningstidene på søndager til kl. 1200 – 1500. Tidligere 13 – 16. Fra mai til oktober
har museet åpent på onsdager kl. 1800 – 2000. Det har vært få besøkende på onsdager, men styret har
besluttet at vi inntil videre fortsatt skal ha onsdagsåpent om kveldene, blant annet fordi det å holde
åpen bare én gang i uken blir for sjeldent.
Grupper
Museet har utenom de ordinære åpningstidene hatt besøk av hele 9 grupper med tilsammen 107
besøkende. Dette er et resultat av aktiv markedsføring og de lukkede gruppene har vært et
velkomment, og ikke uvesentlig, bidrag til foreningens økonomi.
Fornebukalenderen
Vi besluttet i begynnelsen av desember å trykke det vi kaller Fornebukalenderen 2020, som inneholder
13 flotte bilder i sort/hvitt og farger fra Fornebus historie. Da vi var usikre på hvordan den ville bli tatt
imot trykket vi første opplag kun 20 eksemplarer. Den ble svært populær og det ble trykket et nytt
opplag senere i måneden. Vi ønsker å følge opp denne suksessen i år og skal da stille i god tid før
årsskiftet med en kalender for 2021. Den er et bidrag til å skape informasjon om foreningen; tanken er
bl.a. at den skal selges på en stand på Fornebu S.
Flytrappen
Styret har vært i kontakt med mekaniske verksteder i området for å få utført reparasjonsarbeider. I fjor
høst inviterte vi medlemmene til dugnad i fm demontering av flytrappen og planen var at den så skulle
rustbehandles og lakkeres. Vi var i dialog med OBOS om samarbeide og det endte med at OBOS tilbød å
ta over ansvaret for istandsettelsen. Vi vil få trappen lakkert i riktige farger fra den tiden den var i bruk.
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Ferdigstilt vil den få en sentral plassering og representere et ikon på plassen foran museet i enden av
Kunstnergaten. Avduking er planlagt til våren/sommeren 2020, men tidspunktet er i skrivende stund
usikkert.
Bemanning
Styrets fire medlemmer har holdt museet åpent alle dager i de annonserte åpningstidene.
Tilskudd
Foreningen får årlig 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 2020.

Medlemsmøter
➢ Medlemsmøtet som var planlagt til 16. oktober -19 måtte kanselleres, men ble flyttet til
julegløggaftenen.
➢ 5. desember -19 hadde vi vår tradisjonelle julegløgg-aften. Her holdt forfatter Per Arvid
Tellemann foredrag fra boken Historien om Thor Tjøntveit.
➢ 12. mars -20 holdt John Stokke og Rolf Wang Nordrud foredrag om DC-6 i norsk tjeneste og
oppstarten av Bangladesh Biman med norske flygere, samt arbeidet med å få Braathens SAFE’s
LN-SUB tilbake til Flysamlingen på Sola.
Planlagte aktiviteter våren 2020, men som foreløpig er lagt på is pga gjeldende situasjon:
➢ Styret har brukt en del tid på kommunikasjon med Flysamlingen og Forsvarsmuseet i fm
markering av 80 og 75 år siden krigens begynnelse og slutt.
➢ Guidet tur med Knut Arveng til Gressholmen; gjennomføring usikkert.
➢ 28. mai -20 Medlemsmøte, men tema og gjennomføring er usikkert.
➢ 6. – 7. juni -20 Fornebudagene; gjennomføring usikkert.

Annen info
Museet har i perioden hatt ca. 570 besøkende, hvorav 45 barn. Foreningen har i skrivende stund 138
betalende medlemmer. Foreningen administrerer gruppen Fornebuhistorisk forening i Facebook og
denne gruppen har over 2.200 medlemmer. Til tross for et stort antall viser erfaringene at medlemmene
i Facebookgruppen (som ikke er betalende medlemmer av foreningen) har ingen, eller minimal,
intensjon om å bidra aktivt i foreningens arbeid. Likevel er denne gruppen med på å skape blest om
foreningen.
Vi ønsker å være noe restriktive med hensyn til hva vi tar til oss av nye gjenstander. 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.
Fornebu, 17. april 2020
Styret i Fornebuhistorisk forening
Ole Johan Beck
Styreleder

Arild Haugan
Nestleder

Helge Steensen
Styremedlem

Odd Arnestad
Styremedlem
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