
Det Norske Orgelselskap

Årsmøtesamling  Drammen 4.-6. mars 2011

Fredag 4. mars
Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt
Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke ved Jørn Fevang og Anders 
E. Dahl (Hovedorgel: C. Lund, 1998, 39 stemmer, kororgel: 12 stemmer, 2009).

Byvandring: På turen får deltakerne et lite glimt av nye Drammen med tur over Ypsilon på 
veien hjem. Vi går innom Strømsgodset kirke  (Ryde og Berg, 2005, 19 stemmer), John 
Leggett demonstrerer.

Lørdag 5. mars:
Kl. 08.50: Avreise fra hotellet.
Kl. 09.15: Skoger gamle kirke (Engelstad, 1825, 8 stemmer) Hans Jacob Tronshaug 
orienterer, Victor Rhiakine spiller.
Kl. 10.10: Skoger nye kirke (A. Nielsen, 1885, 15 stemmer) Victor Rhiakine.
Kl. 11.00: Fjell kirke (Flentrop, 2009, 16 stemmer) Victor Rhiakine.
Kl. 12.15: Lunsj på Langebru Gjestegård
Kl. 13.15: Haug kirke (Ahrend, 2004, 22 stemmer): Presentasjon samt en kort konsert ved 
Abram Bezuijen.
Kl. 14.30: Nedre Eiker kirke (Ryde og Berg, 1988, 24 stemmer) Nils Kristian Bonden.
Kl. 15.45: Lett servering (suppe?) på Bragernes menighetshus.
Kl. 16.30: Årsmøte
Kl. 18.30: Pause
Kl. 19.30: Middag på Glass brasserie og bar 

Søndag 6. mars:
Kl. 10.40: Orgelmusikk før høymessen.
Kl. 11.00: Høymesse i Bragernes med Solistensemble..
For de som er interessert, kan vi ta en tur til Frogner og Tranby kirke etter høymessen.

Orgelsafari 
Deltakaravgift kr 300, inkluderer mat på Langebru og i kyrkjelydshuset. 
Deltakerne får faktura, og sjåførene får godtgjøring etter regulativ.

Årsmøtemiddag  
Det er reservert bord til oss på Glass Brasserie og Bar lørdag kveld. Spisestedet ligger flott til, 
helt nede ved Drammenselva. Her kan vi nyte godt av deres storbordsmeny, siden vi er over 
12 personer. Se: http://www.gl.no/menyen.html Hver enkelt betaler selv.

Hotell
Vi har fått et godt tilbud fra Best Western Globus Hotel. Dette ligger rett ved Drammen 
togstasjon, og ca 10 min fra Bragernes kirke. Prisene vi har fått, er kr 750,- for et enkeltrom 
og kr  950,- for et dobbeltrom. Dette er betydelig under vanlig pris. Om det skulle vise seg å 
være langt færre påmeldte enn det som har vært vanlig de siste åra, vil prisen bli noe høyere.

Påmelding seinest 15. februar (iallefall  for de som vil  ha hotell  og mat!)
Påmelding skjer på e-post:  post@orgelselskapet.no
eller SMS/telefon til  99 23 27 81, Ole Andreas Fevang. 

http://www.gl.no/menyen.html
mailto:post@orgelselskapet.no


Vennligst la det komme tydelig fram av din påmelding om du vil benytte deg av 
hotelltilbudet,  og ev. hvilken romtype du ønsker. 
Kommer du med bil, og hvor mange personer kan du ha med i tillegg til deg selv på 
orgelsafarien på lørdag?

24. januar 2011
Med vennlig hilsen,

Ole Andreas Fevang, styremedlem 

Innkalling til årsmøte 5/3-2011 kl 16.30,
Menighetshuset ved Bragernes 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 årskontingent.
(6. Valg av leder skjer bare annethvert år)
7. Valg 
8. Valg av revisor (for 1 år) 
9. Valg av valgkomité (for 1 år)
10. Innkomne saker. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styrets leder i hende senest 14 dager før 
årsmøtet.

Sakspapir til årsmøtet blir lagt ut på www.orgelselskapet.no etterhvert som de blir 
ferdige.

24. januar 2011
Med vennlig hilsen,

Abram Bezuijen, leder

http://www.orgelselskapet.no/


Sak 3. Godkjenning av styrets beretning

Medlemstall i desember 2010:
223 medlemmer bosatt i Norge, av disse er 34 studenter eller pensjonister. 
I tillegg kommer 25 personer i Sverige og 6 personer i Danmark, ialt 254.

54 personer bosatt i Norge er med i Svenska Orgelsällskapet, 18 er med i Det Danske 
Orgelselskab.
 
Årsmøtet 2010 var på Steinkjer 05.-07. februar -2010. Det var lagt opp til en 
innholdsrik orgelsafari, hvor vi fikk se orglene i Vuku kirke, Stiklestad kirke, Steinkjer 
kapell og Steinkjer kirke. Vi hadde også en interessant omvisning/lunsj på Stiklestad 
nasjonale kultursenter. Lunsjen var svært god  Jan-Magnar Fiskvik hold foredrag om 
orgelprosjektet i Steinkjer kirke, mens Hans Jacob Tronshaug innledet til diskusjon om 
historiserende/eklektisk orgelbygging. Et fint årsmøte uten høy temperatur. Organisten 
Ørjan Horn Johansen spilte konsert etter årsmøtet med et variert program.
Tusen takk til Kristin Eek og Nils Harald Torkildsen som har gjort en glimrende jobb 
med å organisere turen.
Årsmøtet hadde 25 deltagere.

Noen av oss fortsatte på søndagen med gudstjeneste i Strinda kirke, og en liten 
orgelsafari i Trondheim hvor vi besøkte orglene i Vår Frue kirke og på NTNU. 

Styret.
Styret januar-februar: leder (og hjemmeside ansvarlig) Liv Skoglund, nestleder Hans 
Jacob Tronshaug,  kasserer Halgeir Schiager,  turleder Abram Bezuijen, sekretær Ole 
Andreas Fevang, varamedlemmer Inger-Lise Ulsrud og Njål Steinsland.  *
Styret april-desember: leder (og turleder) Abram Bezuijen, nestleder Hans Jacob 
Tronshaug, kasserer Liv Skoglund, sekretær Ole Andreas Fevang og styremedlem 
Inger Lise Ulsrud. Varamedlemmer  er Halgeir Schiager og Rune Molvik.

Det har vært avholdt 3 telefon-styremøter: 18. januar, 31. mai og 9. desember. 
Redaktøren i Orgelspeilet deltok på møtene.

Orgelspeilet.
Orgelspeilet kom ut etter planen med 4 nr. i 2010. Tror vi aldri har hatt et så tykt 
nummer som nr 3/2010, det hadde 96 sider.  Sven Atle Johannesen har utviklet bladet 
videre, og mengden av stoff er upåklagelig.  Det er et interessant blad, med mange 
orgelnyheter. Men redaktøren er også avhengig av at noen sender inn 
stoff/bilder/artikler.  E-posten til redaktøren Sven Atle Johannesen er: 
svatle59@hotmail.com . Styret takker for det gode arbeidet han gjør! 

Hjemmesiden www.orgelselskapet.no.
Det norske orgelselskap har siden høsten 2004 hatt hjemmeside. Liv Skoglund 
oppdaterer regelmessig og det ligger også ute mange bilder og info av orgelturene 
våre. Statistikken for 2010 viser bortimot 2000 treff i måneden.
Orgeltur.  Oktober 2010 reiste 19 deltagere på orgeltur til Nederland og faktisk 
besøkte vi Norden og orgelbygger Ahrend i Tyskland. Turleder Abram hadde snekret 
sammen et opplegg med hotell base i Amsterdam og Groningen. Det ble en kjempe 
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tur, med opplevelser som sitter lenge. Som kassereren sa; tid for å kjøpe mange 
suvenirer var det ikke, men jammen ble det mange CD/DVD plater med hjem til 
Norge. 
Vi fikk med oss en flott orgelkonsert (improvisasjon på 2 orgler) i Groningen (uvant å 
stå i kø for å komme inn), besøkte både Flentrop og Ahrend orgelbyggeri, og en laaang 
gudstjeneste som noen vil huske på  Mange utrolige orgler, men det vi også vil 
huske er orgelspillet til alle organistene. Når Sietze de Vries setter i gang er det bare å 
drømme seg vekk, eller i moderne improvisasjoner av Jos van der Kooij eller Cor 
Ardesch (uten forkleinelse for de andre glimrende organister).  En takk til alle 
deltakerne! 

Hokksund 11. januar 2011*
Abram Bezuijen, leder

* i den utgaven som blei delt ut på årsmøtet, var det feil i namnelista over styremedlemer i januar-februar. 
Det er retta opp her.

Sak 3b.Årsmelding 2010 for DNO’s pipebank, Austrått
Pipebanken ble opprettet i 1997 og ligger i den tidligere fraukjelleren på Austrått gård.
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.

I 2010 har det vært ganske stille i pipebanken.
I januar ble pedalklaviaturet til Stiklestadorglet (1930) levert. Det skulle påmonteres 
datasensorer og brukes til øving hos en familie ved Tønsberg som huser 2 av Bjørn Vidar 
Ulvedalens ivrige elever. Pris: kr. 500.
Ellers har det vært forespørsler om orgelpiper som skulptur/dekorasjon og om det svære 
spillebordet til Brønnøy (også for å brukes ved hjelp av datateknologi), men disse 
forespørslene resulterte ikke i handel.
Pipebankens beholdning er altså ganske lik den som finnes på Orgelselskapets hjemmesider 
og i siste årsmelding.

Opphaug 11/1 -11
Bernt Gjelvold



Sak 4. Godkjenning av revidert rekneskap.

Resultatregnskap Regnskap
2009

Budsjett 
2010

Regnskap 
2010

Budsjett
2011

(til sak 5)Salgsinntekter
3000 Ordinært medl.skap -47250 -50000 -47500 -51000
3001 Student/pensjonist medl. -3750 -4000 -5100 -5500
3002 Tilleggsmedlemskap i Svenska 

Orgelsällskapet
-9600 -10000 -10800 -9000

3004 Innbetalt fra Det Danske Orgelselskab -1359 -1300
3008 Salg gamle nr. av Orgelspeilet -480 -600
3010 Annonser -21500 -20000 -30900 -30000
3060 Deltakaravgift orgelreise -38000
Sum salgsinntekter -82100 -84000 -134139 -97400

Vare- og drifts-kostnader
4300 Trykking/porto Orgelspeilet 26958 35000
4300 Trykking av Orgelspeilet 33079 30000
4301 Andre publikasjonar 35000 35000
4303 Ovf. til Svenska Orgelsällskapet 5302 6000 5572 6000
4310 Porto Orgelspeilet 10937 13000
4311 Porto andre publikasjonar 15000 15011
6700 Redaktør honorar og utgiftsdekking 4000 6000 6562 8000
6720 Honorar til art.forfattere 850 4000 500 4000
6730 Regnskap og medl.service 7500
6800 Kontorrekvisita 623 1000 749 1000
6810 Datautgifter 1860 2000 8850 2000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 337 1000 851 1000
6940 Porto 1002 2000 2769 2000
7420 Gaver 1500 1000
7700 Styremøter 3059 3000 3985 3000
7701 Årsmøte 24773 15000 14970 18000
7702 Fellesutgifter orgelreise 37872
7770 Bank og kortgebyr 697 500 768 800
7830 Tap på fordringer 1250
Sum vare- og driftskostnader 76962 125500 180226 89800

Driftsresultat -5138 41500 46088 -7600
Finansinntekter/kostnader
8050 Annen renteinntekt -3565 -4000 -2587 -3000
Sum finansinntekter/kostnader
Årsresultat -8703 37500 43501 -10600

Balanse 31.12.2009 31.12.2010
1500 Kundefordringer 350 900
1520 Forskudd fra medlemmer -800
1900 Kontanter 1169
1920 Driftskonto 0532.2663821 19775 3439
1930 Kapitalkonto 0521 4532478 165930 133483
Sum eiendeler 187224 137023

2050 Annen egenkapital -179724 -136223
2400 Leverandørgjeld -7500
2921 Innbet. som skal til Det Danske Orgelsels -800
Sum egenkapital og gjeld -187224 -137023

Valestrandsfossen,  5. februar 2011
Liv Skoglund, kasserar



Revisorrapport for Det Norske Orgelselskap
Regnskapsåret 2010

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 underskudd på kr 43.500,79. Sammen med balansen gir 
regnskapet et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps økonomiske stilling.

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet.

7. februar 2011
Steinar Moen, revisor

Sak 4b. Godkjenning av regnskap for pipebanken. 
Det norske orgelselskaps pipebank, rekneskapsoversikt 2010

Inntekter:
Salg av piper        kr  6 000,00
Salg av pedalklaviatur       kr     500,00
Renter 2009                           kr     260,39  
Sum                                         kr  6 760,39  

Overskudd:
Sum                                  kr  6 760,39   

Balanse
Saldo pr. 1/1-2010 kr 22 349,96
+ overskudd                    kr              6 760,39  
Sum                                  kr            29 110,35  

Fordelt  på følgjande to kontoar:
Ørlandspar 4290 16 44238 kr. 26 380,85
Brukskonto 4290 20 54159    kr.   2 729,50

Steinkjer 17/1-2011
Kristin Eek

Revisorrapport for Det Norske Orgelselskaps pipebank

Regnskapsåret 2010
Revisjonen er gjort på grunnlag av bilag og kontoutskrifter.
Regnskapet er kontrollert, og det er samsvar mellom balansen og selskapets aktiva i bank.

Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på kr 6.760,39. Sammen med balansen gir 
regnskapet et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps pipebanks økonomiske stilling.

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet.
1. februar 2011

Steinar Moen, revisor



Sak 5. Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent.
Styrets forslag i tabellen under sak 4.

Styremedlemmene får dekket reise og overnatting på årsmøtet, men betaler maten selv. 

Kontingentsatsene er nå:
Medlemskontingent kr 250
Student- og pensjonistmedlemmer kr 150
For NOK 200 i tillegg kan en bli medlem i Svenska Orgelsällskapet og få bladet 
Orgelforum, 4 nr i året. 

Styret foreslår at norsk kontingent ikke forandres.
Styret foreslår at tilleggsmedlemskap i Svenska Orgelsällskapet settes til NOK 180, 
det tilsvarer SEK 200, som er det vi betaler.

(Sak 6. Valg av leder går ut, Abram Bezuijen ble valgt for to år i 2010 )

Sak 7. Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)
(Ikke på valg: Liv Skoglund og Hans Jacob Tronshaug)

Sak 8. Valg av revisor (for 1 år)

Her er valgkomiteens innstilling til valg 2011:

Nye styremedlemmer, velges for 2 år
Willem Wilschut, Sarpsborg
Nils Harald Torkildsen, Åsen
(De sittende styremedlemmene ønsket ikke gjenvalg.)

Varamedlemmer, velges for 1 år
Rune Molvik, Jølster (gjenvalg)
Dietrich Johannes Buder, Nesttun (ny)
(valgkomiteen fikk ikke kontakt med medlem Halgeir Schiager da det gjaldt)

Revisor,  velges for 1 år
Steinar Moen, Nodeland (gjenvalg)
(Valget gjelder både Orgelselskapets - og pipebankens regnskap.)

Opphaug 18. januar 2011
Bernt Gjelvold  Jens Barland  Matthias Becker

Valgkomité velges: litt historikk:
2007 – Jens Barland, Jann-Magnar Fiskvik, Øyvind Mikalsen
2008 – Anders Hovind, Jann-Magnar Fiskvik, Øyvind Mikalsen
2009 – Øyvind Mikalsen, Anders Hovind og Bernt Gjelvold
2010 – Bernt Gjelvold, Jens Barland og Matthias Becker
2011 – Jens Barland, Matthias Becker sitter videre. Bernt Gjelvold er på valg.
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