
Årsmøte i Det Norske Orgelselskap 28. 03. 2009

Sted: Kristiansand

Tilstede: 18 deltagere 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Begge ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer og referent
Liv Skoglund ble valgt som ordstyrer og Halgeir Schiager som referent.

2b. Valg av protokollunderskrivere
Johann Varen Ugland og Theodor Zuber ble valgt.

3. Årsmelding
Liv Skoglund leste årsmeldingen som deretter ble godkjent med språklige endringer. For å 
synliggjøre endringer i medlemstallet ble ønsket om å ta med antall medlemmer i 2007 tatt til 
følge.

3b. Årsmelding for pipebanken
Årsmeldingen ble vedtatt med små endringer av språklige formuleringer.

4. Godkjenning av revidert regnskap for 2008
Regnskapet ble godkjent.

4b. Regnskap for pipebanken
Bernt Gjelvold opplyste om at kr. 10.000 som leie for ti år ble betalt i 2007. Det ble diskutert 
hvorvidt verdien av de lagrede orglene burde avspeiles i regnskapet, uten at det ble gjort noe 
vedtak om dette. Årsmøtet ber styret i DNO frem til neste år, å vurdere forholdet til 
pipebanken på en måte som nedfelles i vedtektene. 

5. Godkjenning av budsjett for 2009 og fastsettelse av årskontingent
Budsjettet ble godkjent, og kontingenten holdes uendret.

(Pkt. 6 er utelatt i henhold til vedtektene)

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Abram Bezuijen og Ole Andreas Fevang ble valgt som styremedlemmer for 2 år 
(styremedlemmene Liv Skoglund, Halgeir Schiager og Hans Jacob Tronshaug er ikke på 
valg). Inger-Lise Ulsrud og Njål Steinsland ble valgt som varamedlemmer for 1 år. Årsmøtet 
henstiller til valgkomiteen om å foreslå et ungt varamedlem til neste årsmøte. 

8. Valg av revisor
Steinar Moen ble valgt.

8b. Valg av revisor for pipebanken
Steinar Moen ble valgt.



9. Valg av valgkomité
Styrets kandidater ble valgt: Øyvind Mikalsen, Anders Hovind og Bernt Gjelvold. 
Valgkomiteen oppfordres til å finne en person fra orgelbyggermiljøet som kan være kandidat 
til neste valg, enten som styre- eller varamedlem. 

10. Samarbeidsavtale med Det Danske Orgelselskab
Styret gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med DDO som beror på gjensidighet. 

11. Orgelets stilling i NRK
Det forelå brev fra Niklos Besteland med ønske om å ta opp med NRK orgelets rolle i 
musikksendinger. Det kommende styret anmodes om å forfølge saken.

Etter behandlingen av årsmøtesakene var det informasjon og faglig drøfting av 
orgelsituasjonen i Kristiansand domkirke. Den munnet ut i følgende konklusjon:
August-Nielsen-orgelet, som nå er lagret i Kristiansand domkirke, må inventariseres og lagres 
forsvarlig med tanke på en pietetsfull restaurering.

Halgeir Schiager
Referent


