
Det norske orgelselskap
Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer  5.-7. februar

Program 
Fredag 5. februar: 
Kl 18.00 i  Steinkjer kirke: 
Presentasjon og liten konsert kor- og  hovedorgel, og visning av orglene. (Brødrene 
Torkildsen orgelbyggeri 2008/2009)

Lørdag 6. februar:
kl.   9.00:  Avreise fra Steinkjer 
kl.   9.45: Orgelresitasjon og orgelvisning Vuku kirke ved Dagfinn Dahl

     (Ålems Orgelbyggeri – Sune Fondell 2005)
kl. 10.30: Avreise fra Vuku
kl. 10.45: Orgelresitasjon og orgelvisning i Stiklestad kirke (Torkildsen 1980) 
kl. 11.30: Kort omvisning på Stiklestadir
kl. 12.00: Lunsj på hotellet (kostnad kr 285 p.p.)
kl. 12.45: Avreise Stiklestad
kl. 13.30: Kort orgelresitasjon i Steinkjer kapell (Torkildsen 1958)
kl. 14.00: Foredrag v/Jann-Magnar Fiskvik om orgelprosjektet i Steinkjer kirke.

    Innledning ved Hans Jacob Tronshaug og diskusjon om historiserende/eklektisk 
    orgelbygging.

kl. 16.00: Årsmøte  i menighetssalen i Steinkjer kirke.
kl. 18.30: Steinkjer kirke, orgelkonsert med Ørjan Horn Johansen.
kl. 20.00: Festmiddag.

Søndag 7. februar:
Orgelekskursjon til Trondheim.  
kl. 11.00 Strinda kirke, tyskbygd hoved- og kororgel (Karl Schuke). Gudstjeneste med 
orgelvisning etterpå. Deretter NTNU Orgelsalen – et franskromantisk orgel (Åkermann og 
Lund) og det nyrestaurerte Sauerorgelet i Vår Frue kirke.

Påmelding:
Påmelding skjer på e-post kristin.eek@ntebb.no eller telefonisk på 951 47757.

Steinkjer har god togforbindelse med Trondheim og stasjon på Værnes lufthavn. Avgang 
Værnes er 15 min. før hver hel time, og ankommer Steinkjer etter 90 minutter. 
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Innkalling til årsmøte 6/2-2010 kl 16.00, 
i menighetssalen i Steinkjer kirke. 

Dagsorden: 
1.   Godkjenning av innkalling og saksliste 
2.   Valg av ordstyrer og referent 
3.   Godkjenning av styrets beretning 
3b. Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskaps pipebank på Austrått 
gård. (pipebanken)
4.   Godkjenning av revidert regnskap 
4b. Godkjenning av regnskap for pipebanken.
5.   Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontigent.
6.   Valg av styreleder (for 2 år)
7.   Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)
7b. Valg av styre til pipebanken.
8.   Valg av revisor (for 1 år)
8b. Valg av revisor for pipebanken. 
9.   Valg av valgkomite (for 1 år) 
10.  Innkomne saker.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styrets leder i 
hende senest 14 dager før årsmøtet.

Med helsing
Liv Skoglund, leiar

Sak 3. Godkjenning av styrets beretning
Årsmelding 2009. 
Medlemstal i desember 2008 var 213, i desember 2009 var det 223. Av desse er 26 
studentar eller pensjonistar. I tillegg kjem 21 personar som er med i det svenske 
orgelselskapet og har tilleggsmedlemskap her. 

Årsmøtet 2009 var i Kristiansand 28/3-2009. Det var lagt opp til ein rikhaldig 
orgelsafari, vi fekk høyre og sjå orgla i Oddernes kirke, Oddernes gravkapell, Søm 
kirke, Lund kirke, Kristiansand frikirke, Bedehuset i Dronningensgate, Voie kirke og 
Justvik. Takk til Ian Richards, som hadde gjort ein stor jobb med lokal tilrettelegging.
Etter sjølve årsmøtet drøfta vi restaurerings-problematikk generelt og 
lagringstilstanden for August-Nilsen-orgelet i Kristiansand domkirke spesielt. Diverre 
hadde vi ufullstendig faktagrunnlag, og framstilte tilhøva alt for negativt. 
Feilinformasjonen har blitt forsøkt retta opp i Orgelspeilet 3/2009.
Årsmøtet hadde 18 deltakarar.

Styret. 
Styret januar-mars: leiar (og heimesideansvarleg) Liv Skoglund, nestleiar Bernt 
Gjelvold, sekretær Halgeir Schiager, kasserar Jan Ryde, turleiar Hans Jacob 
Tronshaug, varamedlemer Inger-Lise Ulsrud og Njål Steinsland. 
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Styret april-desember: leiar (og heimesideansvarleg) Liv Skoglund, nestleiar Hans 
Jacob Tronshaug, kasserar Halgeir Schiager, skrivar Ole Andreas Fevang, turleiar 
Abram Bezuijen, varamedlemer Inger-Lise Ulsrud og Njål Steinsland. 

DNO fekk lov å kjøpe medlemsregister- og rekneskaps-tenester hos Lillian Berg, i 
firmaet Ryde&Berg, fram til årsskiftet 2009/2010, det har vore veldig greitt. 
Det har vore styremøter 30.januar, 6. april, 15. juni, 12. september, 23. november, alle 
blei gjennomført som telefonkonferanser. Styret har funne det tenleg at redaktøren for 
Orgelspeilet deltek på telefonkonferansane, det gjer informasjonsflyten lettare. 

Orgelspeilet. 
Orgelspeilet kom ut etter planen med 3 nr. i 2009. Sven Atle Johannesen overtok som 
redaktør frå nr 1/2009. Vi er glade for det store og gode arbeidet han gjer! Styret har 
eit bestemt inntrykk av at det er Orgelspeilet som gjer at folk melder seg inn i 
Orgelselskapet. Når det kjem ei innmelding på e-post, står det veldig ofte noko slikt 
som "og kan eg få alle Orgelspeil-nummera som har vore i år". 

Når no MFO ser ut til å setja igang att bladet Norsk kirkemusikk, er vi glade for det. 
Det trengs eit "breiare" kyrkjemusikk-tidsskrift også, i tillegg til Orgelspeilet, som jo 
skal handla om - orgel!

Heimesida www.orgelselskapet.no.
Det norske orgelselskap kom på nett hausten 2004, og bruken av nettsida er stigande. 
Statistikken for 2009 viser omlag 1300 treff (“requests for pages”) i månaden, med ein 
topp rundt årsmøtet i mars. 

Orgeltur. Det har ikkje vore orgeltur i 2009, men styret har arbeidd med planlegging 
av tur til Nederland i oktober 2010.

Valestrandsfossen 16/1-2010
Liv Skoglund, leiar 

Sak 3b. Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskaps pipebank på 
Austrått gård. (pipebanken)
Årsmelding for DNO’s pipebank, Austrått

Styre:
Bernt Gjelvold (leder), Kristin Eek (kasserer), 
Nils Harald Torkildsen, Svein Næss

Pipebanken ble opprettet i 1997 og ligger i den tidligere fraukjelleren på Austrått gård.
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Like ved ligger Austråttborgen, slik den ble utbygd av rikskansler Ove Bjelke i 1656, 
med kirken fra 1150 – 1200 som en del av hovedbygningen. På Austrått bodde også 
fru Inger (1475 – 1555) som Ibsens skuespill handler om.

Innhold: Pipebankens 50 m2 rommer 2 komplette orgler:

Peter A. Albrechtsen (Bakke kirke, Trondheim 1848)
Orglet har 6 stemmer, 4 oktavers manual med gjennomgående suboktavkoppel (5 
oktaver med piper): Principal 8’(når sub.kop.) & 4’, Viola da gamba 8’& 4’, Bourdon 
16’& 8’, Oktav 4’& 2’, Fløte 4’& 2’, Trompet 8’& 4’, Principal (discant, c1 – c4) 8’& 
4’ (Claus Jensen 1862), anhangspedal.. 
Orglet oppbevares for Trondheim kirkelige fellesråd.

Adolf Fosnæs (Hemne kirke 1901)
Orglet har 5 stemmer: Principal 8’, Gamba 8’, Oktav 4’, Hohlflöte 4’, Bourdon 16’, 
oktavkoppel og tuttiregister. Orglet er et mekanisk kjegleladeorgel med pneumatisk 
registrering.
Orglet oppbevares for Hemne kirkelige fellesråd.

Annet:
Albert Hollenbach (Orkanger 1891)
Pipebanken har overtatt det meste av pipeverket: Bourdon 16’, Gedackt 8’ , Principal 
8’ (delvis i fasade), Oktav 4’ (delvis i fasade), deler av Gamba 8’; dessuten fasaden, 
spillebordet og laden.

Hele stemmer til salgs:
Stemmer fra Jørgensens orgel til Brønnøy:

Trompet 8’ (C – g’’’ kantor Schanche: ”en stor trompet”)
Salicett 16’ (pedaldelen av en unitstemme, nederste oktav er dekte piper)
Principal 8’ (C – c1 fasadepiper, c#’ – f’ og d’’ – g#’’ mangler)

Stemmer fra Steinmayers orgel til Stiklestad 1930

Lieblich gedakt 16’  C – h’ i tre, resten i metall
Geigenprincipal 8’
Vox celeste 8’, 2 fag fra c -  tynt gods , med mye bly, den smaleste av piperekkene er 
meget smal. Den har noen deformerte piper og piper uten lyd. C og c’’ i den smaleste 
piperekken mangler.
Hohlflöte 4’ – smalt labium, tykt gods, overblåsende fra e (2 hull på midten av 
pipene).          f#’’’ mangler.
Larigot 2 + 11/3 – fine piper, med solid gods. Begge stemmer repeterer i kvint ved 
c’’’.
Alphorn 8’ – rund, kraftig rørstemme, med veldig koniske oppsatser som er lukket 
øverst.   Oppsatsen repeterer ved c’’’. Noen få skader på oppsats og fot.
Gamba 8’, c – a’’’ – solide piper med varm, strykende klang.
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Det oppbevares dessuten ca. 60 trepiper, ca. store oktav, av Amund Eriksen og August 
Nielsen i pipebanken, og vi har de store spillebordene fra Stiklestad og Brønnøy, det 
siste med elfenben på tangentene. Disse selges billig – kanskje noen er på utkikk etter 
et romslig skrivebord?

Prisen på en hel orgelstemme er opp til kr. 8.000, alt etter størrelse og kvalitet.
Hvis en skal anslå verdien av stemmene som er i ”banken”, vil den være ca. kr. 40.000 
etter disse kriteriene – vel å merke hvis det er marked for dem.
----
Året startet med en sending med store piper + spillebord fra Brønnøy like etter jul.
De 4 stemmene + noen ekstra piper og ekstra pipestokker og rastebrett i mahogny fylte 
hele 12 pappkasser på 2 – 3 meter. Bilfrakten ble besørget av Brønnøys kirketjener og 
betalt av pipebanken.
Den ble inntjent i november ved salg av Basun 16’ til Rissa kirke i Sør Trøndelag, hvis 
orgel har hatt vakante stemmer siden det ble bygd i 30 – årene.

Før dette ble C – f’ av et Nachthorn 2’ fra Stiklestadorglet solgt til Teodor Zuber for 
bruk som bassdel sammen med en Bordun 16’ i Fosnæs – orglet fra 1902 som Zuber 
har restaurert i 2009.

21. desember skjedde en handel som har vært planlagt i 3 år:
Da kom David Scott Hamnes, kantor i Ilen kirke, Trondheim og hentet Claus Jensen – 
orglet, det første orglet som kom til pipebanken (1997). Orglet var, som tidligere 
omtalt; bygd til Birkeland kirke ved Bergen i 1885.
Orglet er tenkt som kororgel i Ilen, der de også har Jensens ”klenodium” fra 1889 som 
hovedorgel. Det kommende kororgel er foreløpig lagret i Ilen menighetshus. Når det er 
restaurert, vil det fungere som eneste orgel i kirken mens hovedorglet også blir 
restaurert.
De betaler kr. 10.000  (en symbolsk sum) for orglet, noe som er i tråd med 
Orgelselskapets formål: å ta vare på verdifulle instrumenter og, om mulig, få dem til å 
klinge igjen.

Husleie for pipebanklokalene er betalt for 10 år i 2007. Leien er kr. 1000 pr. år, kr. 20 
pr. m2.

Det er nå plass for et lite orgel eller 10 – 12 hele stemmer i pipebanken.
Hemne har begynt å vurdere å ta tilbake Fosnæsorglet som vi lagrer for dem.

                                                                20/1 -10 Bernt Gjelvold,
                                                                Dr. Mjaalands vei 19, 7140 Opphaug
                                                                Telf. 72521517
                                                                e – post: hagjelvo@frisurf.no
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Sak 4.   Godkjenning av revidert regnskap 
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Det Norske Orgelselskap 31.12.2009
Regnskap Budsjett Regnskap

Resultat 2009 2009 2008
Salgsinntekter

3000 Ordinært medl.skap
3001 Student/pensjonist medl.
3002 Norsk kryssmedl.skap
3010 Annonser
3060 Andre inntekter

Sum Salgsinntekter

Driftskostnader
4300 Trykking/porto Orgelspeilet
6600 Svensk kryssmedl.skap
6700 Honorar redaktør
6720 Honorar til art.forfattere  850 
6730 Regnskap og medl.service  -  - 
6800 Kontorrekvisita  623  348 
6810 Datautgifter
6840 Tidsskr., tlf. div. utg.  337 
6940 Porto
7700 Styremøter
7701 Årsmøte
7770 Bank og kortgebyr  697  500  411 
8050 Annen renteinntekt

Sum driftskostnader

Årsoverskudd  - 

Balanse 2009 2008
Aktiva:

1500 Medl.fordringer  350 
1700 Utg. vedr. 2008, utbet. I 2009
1900 Kontanter  623 
1920 Driftskonto
1930 Kapitalkonto

Sum eiendeler
Passiva:

2050 Annen egenkapital
2400 Leverandørgjeld

Årets overskudd
Sum gjeld og egenkapital

 (47 250)  (48 000)  (45 250)
 (3 750)  (3 600)  (3 600)
 (9 600)  (9 600)  (9 600)

 (21 500)  (14 000)  (15 850)

 (82 100)  (75 200)  (74 300)

 26 958  32 000  24 121 
 5 302  7 000  6 291 
 4 000  6 000  4 910 

 6 000  2 000 
 7 500 

 1 000 
 1 860  4 000  2 265 

 2 200  2 683 
 1 002  3 000  3 829 
 3 059  3 000  1 408 

 24 773  14 000  11 406 

 (3 565)  (3 500)  (5 210)
 73 397  75 200  54 462 

 (8 703)  (19 838)

 4 500 
 (4 202)

 1 169 
 19 775  62 387 

 165 930  112 450 
 187 224  175 758 

 (171 021)  (151 182)
 (7 500)  (4 738)
 (8 703)  (19 838)

 (187 224)  (175 758)



Revisorrapport for Det Norske Orgelselskap

Regnskapsåret 2009

Revisjonen er gjort på grunnlag av tilsendt materiale: bilag, kontoutskrifter, hovedbok og 
fakturajournal med alle posteringer, samt referater fra styremøter.

Regnskapet er kontrollert, og det er samsvar mellom balansen og selskapets aktiva i kasse og i 
bank.

Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på kr 8.703. Sammen med balansen gir regnskapet 
et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps økonomiske stilling.

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet.

26. januar 2010

Steinar Moen, revisor

Sak 4b. Godkjenning av regnskap for pipebanken.
Det norske orgelselskaps pipebank, rekneskapsoversikt 2009
Inntekter:
Salg av piper kr   2 000,00
Renter 2009 kr      319,62
Sum kr   2 319,62

Utgifter:
Gebyr kr        18,00
Fraktutgifter, pipehenting kr   5 677,00
Sum kr   5 695,00

Underskudd:
Utgifter kr   5 695,00
- inntekter kr   2 319,62
Sum kr   3 375,38

Balanse:
Saldo pr. 1/1-2009 kr  25 725,34
- underskudd kr    3 372,38
Sum kr  22 349,96

Fordelt på følgjande to kontoar:
Ørlandspar  4290 16 44238      kr  19 623,19
Brukskonto  4290 20 54159     kr    2 726,77

Steinkjer 29/1-2010
Kristin Eek (sign)
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Revisorrapport for Det Norske Orgelselskaps pipebank

Regnskapsåret 2009

Revisjonen er gjort på grunnlag av bilag og kontoutskrifter sammen med oversikt over 
beholdningen i pipebanken pr 31.12.2009.

Regnskapet er kontrollert, og det er samsvar mellom balansen og selskapets aktiva i bank.

Resultatregnskapet viser et driftsunderskudd på kr 3.375,38. Sammen med balansen gir 
regnskapet et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps pipebanks økonomiske stilling.

Regnskapet føres som et kontantregnskap, og viser ikke verdien av pipematerialet som en del 
av egenkapitalen. I oversikten fra styret over hva pipebanken inneholder, antydes det at 
pipene kan ha en salgsverdi på kr 40.000. Dette er antakeligvis et usikkert tall. Pipebanken må 
ses på som en ikke-kommersiell virksomhet, jf. pipebankens vedtekter § 1. Så lenge årsmøtet 
får seg forelagt fortegning over pipebankens innhold, kan jeg ikke inntil videre se at det er 
nødvendig å regnskapsføre dette på annen måte.

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet.

5. februar 2010

Steinar Moen, revisor

Sak 5.   Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent.

Det Norske Orgelselskap

Budsjett 2010
Salgsinntekter

3000 Ordinært medl.skap 50 000
3001 Student/pensjonist medl.   4 000
3002 Norsk kryssmedl.skap 10 000
3010 Annonser 20 000
3060 Andre inntekter

Sum salgsinntekter 84 000

Driftskostnader
4300 Trykking/porto Orgelspeilet 35 000

Bok om Steinkjer-orgelet 35 000
Porto bok om Steinkjer-orgelet 15 000

6600 Svensk kryssmedl.skap   6 000
6700 Honorar og utgiftsdekking redaktør   6 000
6720 Honorar forfattere   4 000
6800 Kontorrekvisita   1 000
6810 Datautgifter   2 000
6840 Tidskr., tlf. div. utg.   1 000
6940 Porto   2 000
7700 Styremøter   3 000
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7701 Årsmøte 15 000*
7750 Bank og kortgebyr      500
8050 Annen renteinntekt   4 000

Sum driftskostnader           129 500

Årsunderskudd 45 500
* Styremedlemmene får dekket reise og overnatting, men betaler maten selv.  

Kontingentsatsane er no slike:
Medlemskontingent er kr 250, studenter og pensjonistar betalar kr 150. 
For kr. 200 i tillegg kan ein bli medlem i Svenska Orgelsällskapet og få det fine bladet 
Orgelforum 4 gonger i året. 
Styret foreslår at kontingenten vert uforandra.

Sak 6.   Valg av styreleder (for 2 år)
Sak 7.   Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)
Sak 7b. Valg av styre til pipebanken.
Sak 8.   Valg av revisor (for 1 år)
Sak 8b. Valg av revisor for pipebanken. 

Valgkomiteen forslag til styre for Orgelselskapet og Pipebanken 2010.

Leder: Abram Bezuijen

(Styremedlemmer som ikke er på valg: Ole Andreas Fevang og Abram Bezuijen) 
Kandidat for ett år som styremedlem er Inger-Lise Ulsrud

To valgbare styremedlemmer:
Hans Jacob Tronshaug, Liv Skoglund

Vara(for 1 år):
Halgeir Schiager, Rune Molvik

Revisor for orgelselskapet og pipebanken: Steinar Moen

Styre for Pipebanken:

Leder Bernt Gjelvold
Kasserer Kristin Eek
Styremedlem; Nils Harald Torkildsen og Svein Næss

Valgkomiteen har bestått av Øivind Mikalsen, Anders Hovind og Bernt Gjelvold

Sak 9.   Valg av valgkomite (for 1 år) 
Styret sitt framlegg til valgkomite: Bernt Gjelvold, Jens Barland, Matthias Becker.
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Sak 10  Innkomne saker.
Framlegg frå Niklos Besteland, 4748  Rysstad:
Nr 1.  
Få en kontaktperson til som kan ta opp med NRK å katalogisere og registrere alle 
tilgjengelige oppta av orgler I Norge, deriblandt serien “Gamle norske kirkeorgler” som ble 
sendt i NRK i perioden april 1965 til juni 1968. Etterlyse også private opptak, for evt. flere 
CD-utgivelser med gamle opptak med f.eks. Rolf Karlsen, Ludvig Nielsen, Arild Sandvold, 
Bjarne Sløgedal, Leif Solberg m.fl.
Nr 2.
Ta samtidig opp med NRK om presentasjoner av nye orgler (Tromsdalen, Strindheim, 
Kristiansund, Lillestrøm og restaurerte som f.eks. Johanneskirken I Bergen og Vår Frue kirke 
i Trondheim). Faste orgelkonserter I NRK/P2 er nødvendig og ønskelig, f.eks 30 min. pr uke.

Det norske orgelselskap - vedtekter

§1 NAVN OG STIFTELSE

Selskapets navn er Det norske orgelselskap. Selskapet er stiftet den 28. april 
1990. Vedtektene ble sist revidert 27.03.2004. (Endringer i kursiv). 

§2 FORMÅL

Det norske orgelselskap er en ideell forening som har til formål å utbre forståelse 
og interesse for orgelet og orgelbyggekunsten i Norge. 

§3 VIRKSOMHET

Orgelselskapets virksomhet omfatter arrangering av seminarer, ekskursjoner og 
konserter, samt utgivelse av litteratur om orgelet. Videre skal orgelselskapet 
arbeide for vedlikehold og bevaring av historisk og musikalsk verdifulle orgler og 
orgeldeler, og støtte norsk orgelforskning. 

§4 MEDLEMSKAP

• a) Det norske orgelselskap er åpent for enkeltpersoner, institusjoner og 
bedrifter. Man blir opptatt som medlem på grunnlag av innbetalt 
medlemsavgift. Avgiften gjelder kalenderåret og skal betales innen 
utgangen av mars måned hvert år. 

• b) Medlemmer som opptas i løpet av årets to siste måneder har samtidig 
dekket årsavgiften for det påfølgende kalenderår. 

• c) Et medlem som handler i strid med orgelselskapets formålsparagraf, kan 
ekskluderes etter styrets enstemmige beslutning. En slik beslutning kan 
innankes for det nærmest følgende årsmøte. Eventuell gjenopptakelse av 
et tidligere ekskludert medlem kan kun finne sted etter styrets enstemmige 
beslutning. 

§5 ÅRSMØTET

• a) Selskapets høyeste myndighet er årsmøtet. Dette skal avholdes innen 
utgangen av mars måned hvert år. Innkalling til ordinært årsmøte skjer 
med minst én måneds varsel. 

• b) Dagsordenen skal omfatte 
• 1) Godkjenning av innkallingen og sakslisten. 
• 2) Valg av ordstyrer og referent. 
• 3) Godkjenning av styrets beretning. 
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• 4) Godkjenning av revidert regnskap. 
• 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. 
• 6) Valg av styreleder (når denne står på valg). 
• 7) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 
• 8) Valg av revisor. 
• 9) Valg av valgkomité. 
• 10) Innkomne saker. 

• c) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende 
senest 14 dager før årsmøtet holdes. 

• d) Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 20 
medlemmer ønsker det, Innkalling skjer med minst én måneds varsel. 

• e) Alle avgjørelser skjer ved simpelt flertall unntatt i saker som angår 
vedtektsendringer eller oppløsning av selskapet. (se §§ 8 og 9) 

• f) Saker avgjøres ved skriftlig votering dersom det fremsettes krav om det. 
Ved åpen votering med like stemmetall avgjøres saken ved lederens 
dobbeltstemme. Ved lukket votering og like stemmetall avgjøres saken ved 
loddtrekning. 

• g) Selskapets regnskapsår følger kalenderåret. 

§6 STYRET

• a) Selskapet ledes av et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
• b) Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år av 

gangen. Styrets leder velges ved eget valg, de øvrige medlemmene velges 
under ett. Blant styremedlemmene utpeker styret selv nestleder, kasserer 
og sekretær. 

• c) Styret sammenkalles av lederen eller dersom minst 3 av 
styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 
medlemmer er tilstede. 

• d) Avgjørelser i styret skjer med simpelt flertall med unntak for vedtak i 
henhold til §4 c. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. 

• e) Styret fører protokoll fra sine møter. 
• f) I alle saker som angår selskapets forvaltning skal lederen og minst et 

styremedlem stå som undertegnere. Dersom det dreier seg om kjøp og 
salg av fast eiendom, skal minst to styremedlemmer undertegne sammen 
med lederen. 

• g) Styrets leder er selskapets offisielle representant. I dennes fravær tiltrer 
nestleder eller den styret utpeker blant sine medlemmer. 

§7 REVISOR

Revisor velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen for ett år av gangen. 

§8 VALGKOMITÉ

En valgkomité med 3 medlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra styret for ett år av 
gangen. 

§9 PUBLIKASJONER

Det norske orgelselskap utgir et medlemsskrift. Styret bestemmer antall 
utgivelser utfra den til enhver tid rådende økonomiske situasjon. Styret utpeker 
redaktør og evt. redaksjonskomité. 

§10 VEDTEKTSENDRING

Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. 
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§11 OPPLØSNING 

• a) Selskapet kan oppløses av et årsmøte der minst halvparten av 
selskapets medlemmer er til stede. Avgjørelsen krever 2/3 flertall. Kan 
beslutningen om oppløsning ikke treffes på disse betingelser, oppløses 
selskapet ved simpelt flertall på det følgende ordinære eller ekstraordinære 
årsmøte. 

• b) Oppløses selskapet tilfaller dets aktiva en institusjon eller et formål som 
arbeider i pakt med selskapets formål. Beslutninger om dette tas av 
årsmøtet som står for selskapets oppløsning. 

Det norske orgelselskaps pipebank på Austrått gård - vedtekter

• §1 Formål

Pipebanken er en del av selskapets virksomhet som omfatter: " .... arbeide for 
vedlikehold og bevaring av historisk og musikalsk verdifulle orgler og orgeldeler" 
(DNO's vedtekter §2) 

• §2 Lokaler

Pipebanken leier lokaler av Yrjar heimbygdslag.
Disse lokalene er en del av lokaler som heimbygdslaget leier av Stiftelsen 
Austrått gård. Midler til husleie skaffes til veie av Det norske orgelselskap etter 
avtale som inngåes med Yrjar heimbygdslag. 

• §3 Virksomhet

• a) Pipebanken skal primært dekke lagerbehov for Trøndelagsfylkene, men 
kan også, hvis plassen tillater det, brukes som lager for orgler fra resten 
av landet. 

• b) Et formål med pipebanken er å tilrettelegge for ekskursjoner som kan gi 
kunnskap om orglene og om mulig, legge til rette for oppsetting og 
restaurering av orgler på Austrått gård. 

• c) Pipebankens styre gjør avtaler om vilkårene for lagring med den enkelte 
orgeleier, herunder om lagringstid og eierforhold. Eventuelt salg av orgler 
eller orgeldeler fra pipebanken må godkjennes av Riksantikvaren. 

• §4 Styre

• a) Styret skal bestå av 4 medlemmer som konstituerer seg selv med 
vervene: Leder og kasserer. Medlemmene velges blant DNO's medlemmer 
i Trøndelag, på selskapets årsmøte. Valgperioden er 4 år. 

• b) Avgjørelser i styret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har 
lederen dobbeltstemme. Lederen undertegner på vegne av pipebanken. 

• c) Kassereren fører regnskap, og gjør innkjøp på vegne av pipebanken. 
Regnskapet revideres av orgelselskapets revisor til hvert årsmøte i DNO. 

• §5 Avvikling

Hvis pipebanken må avvikles, skjer dette etter Det norske orgelselskaps 
vedtekter §10. 
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