
Det Norske Orgelselskap
Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012    
(her er dei papira som er klare pr 9.3.012)

Fredag 9. mars

VIKTIG: Fredags-programmet er endra
Fagerborg kirke er opptatt med generalprøve til konsert som skal vere dagen etter. 
Men vi kan møtes i Røa kirke kl 21,  der blir det velkomst-prat og litt forfriskninger før 
konserten kl 22.
Kl. 22.00: Konsert og presentasjon av Ryde-Berg orgelet i Røa kirke ved Gunnar Petersen-
Øverleir (Ryde & Berg 2005 II/P 27 stemmer).

Program orgelnatt fredag 9. mars 2012
 
 Ingeborg Fimreite, fiolin og Gunnar Petersen-Øverleir, orgel

 
Marco Lo Muscio      White Prelude         
(f. 1974)

 
J. S. Bach                    Ich ruf’ zu dir                                  
(1685-1750)           Der Tag der ist so freudenreich
                                     Wer nur den lieben Gott lässt walten

 
J. Alain                       2eme Fantaisie
(1911-1940)

 
C. Saint-Saëns           Romance
(1835-1921)

 
E. Hovland                 Interludium fra kirkeoperaen ”Brønnen”
(f. 1924)

 
K. Nystedt                  Concerto sacro, 1. Sats
(f. 1915)

 
M. Duruflé                 Fuge over navnet Alain
(1902-1986)

Lørdag 10. mars:
Kl. 08.50: Avreise fra hotellet.
Kl. 10.00: Ris kirke (Ryde & Berg 2010 III/P 36)
Kl. 12.00: Paulus kirke (J. H. Jørgensen, 1941/Karl Schuke 2009 IV/P 52) 
Kl. 14.00: Lunsj på Grünerløkka

Kl. 15.00: Sofienberg menighetshus – innledning og diskusjon. Tema: Utenlandske orgler i 
Norge – til inspirasjon eller ulykke for norsk orgelbygging?



Innleder: Anders Hovind – i panelet: Bjørn Boysen, Jann-Magnar Fiskvik, Hans Jacob 
Tronshaug.
Kl. 16.30: Årsmøte
Kl. 18.00: Pause
Kl. 19.00: Middag på restaurant ”Argent” i Den norske opera (Forespørsel er sendt – pris: 540 
for 3-retters , drikke kjem i tillegg)
Kl. 22.00:  Pieter van Dijk spiller konsert i Oslo domkirke (Clavierübung III av J. S. Bach). 
Denne konserten er en del av Oslo kirkemusikkfestival, inngangspengar kr 150/100.

Søndag 11. mars:
Kl. 11.00: Festivalhøymesse i Oslo domkirke m/verker av jubilant L. M. Lindeman

Reisebeskrivelse orgelsafari:
Til  Fagerborg kirke:   Trikk 17 eller 18 i retning Rikshospitalet fra Jernbanetorget eller 
Stortorget i sentrum. Stå av på Bislett og gå opp Fagerborggata (gå litt tilbake fra 
trikkeholdeplassen ned til rundkjøringen – opp til høyre - Fagerborggata [Norabakken]) 
Røa kirke:   Gå fra Fagerborg kirke over til Bogstadveien. Ta trikk 11 til Majorstuen og T-
bane, linje 2 til Røa. Gå opp Vækerøveien til kirken (500 meter), eller ta buss 32, 41, eller 47 
til holdeplass Røa kirke.
Ris kirke:   Ta T-banelinje 1 (Frognerseteren) til holdeplass Ris. Kirken ligger ned bakken på 
andre siden av t-banelinjen – dere ser tårnet.
Paulus kirke:  T-banelinje 1 tilbake til Jernbanetorget. Trikk 11, 12, 13 til holdeplass 
Birkelunden. Dere ser kirken fra holdeplassen.
Sofienberg menighetshus:  Vi går samlet fra Paulus kirke. ca. 300 meter.

NB. Alle holdeplasser ligger innenfor sone 1.
Sven Atle Johannessen har forfatta følgjande bruksanvisning til oss:
I Oslo er vi på vei over mot elektronisk billettsystem. Dessuten vil ruter (= de som driver 
kollektivttrafikken i Oslo og Akershus) at vi skal kjøpe billett på forhånd. Det gjør man på 
f.eks. Narvesen, Mix, 7-Eleven, etc. Eller på Trafikanten på Jernbanetorget.

Man bør vite følgende:
Enkeltbillett kjøpt ombord koster kr 50. Det er for dyrt, unngå det!
Enkeltbillett kjøpt på forhånd koster kr 30. (Bedre, men ikke helt topp.) 
Reisekort med f.eks. kr 100 trekker kr 27 pr. reise. (Enda bedre) 
24-timers billett koster kr 75.(Absolutt å foretrekke om du reiser tre turer eller mer på en dag!) 
7-dagers billett koster kr 220. (5 kr billigere enn 3 stk 24-timers billetter. Kan absolutt være 
lurt, ja!)

• En elektronisk billett MÅ registreres på kortleser ombord i trikken/bussen ved 
påstigning. Det kalles "validering".

• Blir du tatt uten gyldig eller valdert billett koster det deg kr 900 (750 om du betaler på 
stedet.) Det har du liten lyst til. Det hjelper garantert ikke å appelere til empatien hos 
kontrollørene, eller å påstå at men ikke rakk/skjønte/visste/etc. 

Alt om kollektivtrafikken i Oslo kan du lese på http://trafikanten.no.

Årsmøtemiddag på «Argent», restauranten i operaen. Det er en fransk restaurant, vi 
akklimatiserer oss med tanke på tur til Tolouse i 2013. Kuvertpris for tre-retters er kr. 540,- I 
tillegg kan man kjøpe vinpakke for denne treretters til 400 kroner, eller velge annen drikke. 
Se: http://www.argentfinedining.no 

Overnatting: må hver enkelt ordne selv.  
Orgelselskapet anbefaler Thon Hotel Munch (et såkalt budget-hotell), pris ca 685/920 for 

http://trafikanten.no/
http://www.argentfinedining.no/


enkeltrom/dobbeltrom. Bestill på nett www.thonhotels.no.  (eller via et bookingselskap f. eks. 
hotels.com eller booking.com).
Rica-hotellene har en KNIF-avtale, mulig det kan brukes. Prøv ev. kode KF6478.

Påmelding seinest 22. februar (iallfall for de som ønsker å delta på årsmøte-  
middagen!)
Påmelding skjer gjennom å betale kr. 540,- (3-retters middag) til orgelselskapets konto: 0532 
26 63821. Merk innbetalinga «Årsmøte».
Bekreft gjerne ved å sende e-post til Hans Jacob Tronshaug: post@orgelselskapet.no

Årsmøtekomiteen:
Hans Jacob Tronshaug, 
Halgeir Schiager, 
Gunnar Petersen-Øverleir

Innkalling til årsmøte 10/3-2012 kl 16.30,
Menighetshuset ved Sofienberg 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 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)
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.

9.februar 2012
Med vennlig hilsen,

Abram Bezuijen, leder

Sak 3. Godkjenning av styrets beretning

Medlemstall  i desember 2011 (tall for 2010 i parentes):
223 (223) medlemmer bosatt i Norge, av disse er  48 (34) studenter eller pensjonister. 
Dessuten har vi 7 abonnenter på Orgelspeilet (bibliotek o.l.), kategorien er ny i 2011, 
før var de regna med i medlemstallet.
I tillegg kommer 25 (25) personer i Sverige og 8 (6) personer i Danmark,  i alt 263 
(254).

http://www.orgelselskapet.no/
http://www.thonhotels.no/


58 (54) personer bosatt i Norge er med i Svenska Orgelsällskapet, 13 (18) er med i Det 
Danske Orgelselskab.
 
Årsmøtet 2011 var i Drammen 05.-07. mars 2011. 
Det hele startet med at Jørn Fevang orienterte om orgelhistorien i Bragernes kirke. 
Anders Eidsten Dahl spilte deretter en konsert på begge orglene i Bragernes. Vi fikk 
høre hva instrumentene (og organisten) var god for.
Det var lagt opp til en spennende orgelsafari, hvor vi fikk se orglene i Bragernes, 
Strømsgodset, Skoger gml, Skoger nye kirke, Fjell kirke i Drammen. Etter en deilig 
lunsj i Hokksund dro vi videre til Haug kirke og Nedre Eiker kirke. 
Det ble et fint årsmøte på menighetshuset på Bragernes og deretter årsmøtemiddagen. 

Tusen takk til Anders Dahl, Jørn Fevang og Ole Andreas Fevang Jr. som hadde gjort en 
glimrende jobb med å organisere turen. En stor takk også til svigerfaren til Anders 
Dahl, Hans Helge Raae Olsen, som hadde med seg deilige små kaker og ordnet med 
kaffe og noe godt å bite i.
Årsmøtet hadde 23 deltagere.

Noen av oss fortsatte på søndagen med gudstjeneste i Bragernes kirke, og en liten 
orgelsafari i Lier kommunen hvor vi besøkte orglene i Frogner kirke og Tranby kirke.

Styret 2011.
Styret januar-februar:
leder: Abram Bezuijen
nestleder: Hans Jacob Tronshaug
hjemmeside-ansvarlig, kasserer og medlemsadministrasjon: Liv Skoglund.
Sekretær: Ole Andreas Fevang
Styremedlem: Inger Lise Ulsrud
Varamedlemmer: Halgeir Schiager og Rune Molvik.

Styret april-desember: 
leder: Abram Bezuijen
nestleder Hans Jacob Tronshaug
hjemmeside-ansvarlig, kasserer og medlemsadministrasjon: Liv Skoglund.
Sekretær: Nils Günter Torkildsen
Styremedlem: Willem Wilschut
Varamedlemmer: Dietrich Johannes Buder og Rune Molvik

Valgkomiteen: Jens Barland (leder), Bjørn Boysen og Matthias Becker.

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2011: 11. januar, 21. juni, 6. september og 9. 
desember. De to første var telefonmøter, de to siste var skype-konferanser.  Redaktøren 
i Orgelspeilet deltok på møtene. Nils limer inn referatene i protokoll. 

Orgelspeilet.
Orgelspeilet kom ut etter planen med 4 nr. i 2011. En stor takk til vår redaktør Sven 
Atle Johannesen, som har utviklet bladet videre. 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! 

Oversikt over restaurerte og nybygde orgler.
Medlemsmøtet etter sist årsmøte ønsket en oversikt over restaurerte og nybygde orgler 
i Norge. Øyvind Kåre Pettersen tok på seg å begynne på en slik oversikt. Han har gjort 
et stort arbeid med dette, resultatet er her:  http://www.orgelselskapet.no/nyeorgel.html
Stor takk til Øyvind Kåre Pettersen!

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. Bruken av heimesida er i 2011 er omtrent som i 2010,  bortimot 2000 treff i 
måneden.

Orgeltur: Det norske orgelselskap planlegger en tur til Toulouse i Frankrike, i april 
(uke 15) 2013. Denne turen var først tenkt i oktober 2012. Styret har bestemt at vi skal utsette 
den til våren 2013, for at de som også vil på Nordisk kirkemusikksymposium ikke skal få 
studiereisene sine for tett.

Hokksund 11. januar 2011
Abram Bezuijen, leder

Sak 3b.  Årsmelding for DNO’s pipebank, Austrått for 2011
Styre (valgt for 4 år i 2010):
Bernt Gjelvold (leder), Kristin Eek (kasserer), Nils Harald Torkildsen, Svein Næss

Jeg henviser til årsmeldingen for 2009 (se årsmøtepapirene fra Steinkjer 2010) for en 
fyldigere beskrivelse av pipebankens virksomhet.
Siden siste årsmøte har dette skjedd:
Ilen menighet, Trondheim, betalte Claus Jensen – orglet de hentet like før jul i 2009 med kr. 
10.000, som avtalt. Grunnen til den minimale prisen, er vår politikk at det er viktig å få et så 
verdifullt instrument restaurert og klingende igjen – i dette tilfelle som kororgel i Ilen kirke.

I august kjøpte Hamar k. f.råd en Lieblich gedackt 16’ (fra Stiklestads Steinmeyerorgel, 1930)
Til Vang kirke (v/Ole M. Røsand). Prisen var kr. 8.000.

I november kom Hans J. Tronshaug ”ilende” og kjøpte Trompet 8’ (fra Olsen & Jørgensens 
orgel til Brønnøy, 1960), - like ”foran nesen” på en menighet i Romania. Prisen var kr. 10.000, 
med avtale om at menigheten på Tynset får pengene når vi får solgt deres gamle trompet, som 
pipebanken fikk i bytte.

Ellers er å nevne at husleien for lokalene våre er kr. 1000 pr. år, og den ble betalt for 10 år i 
2007. Stiftelsen som har drevet Austrått gård på vegne av Ørland kommune, er nå i ferd med å 
gå inn. Snart vil Ørland kultursenter ta over driften på vegne av kommunen. Hva dette vil 
innebære for oss, er uklart. Vi har framleie gjennom Yrjar heimbygdslag, det lokale 
museumslaget, som er de som for det meste har satt i stand bygningene og har museum der.

Opphaug 25/1 2012
Bernt Gjelvold

mailto:svatle59@hotmail.com


Sak 4. Godkjenning av revidert rekneskap.

Resultatregnskap Regnskap 
2010

Budsjett
2011

Regnskap 
2011

Budsjett
2012

(til sak 5)Inntekter
3000 Ordinært medl.skap -47500 -51000 -45450 -47000
3001 Student/pensjonist medl. -5100 -5500 -7050 -7200
3002 Tilleggsmedlemskap i Svenska O-

sällsk
-10800 -9000 -10820 -11000

3004 Innbetalt fra Det Danske Orgelselskab -1359 -1300 -2430 -2500
3007 Abonnement Orgelspeilet -1750 -1750
3008 Salg gamle nr. av Orgelspeilet -480 -600 -297
3010 Annonser -30900 -30000 -36500 -35000
3060 Deltakaravgift orgelreise -38000
3061 Deltakaravgift årsmøte -7500
8050 Renteinntekt -2587 -3000 -3669 -3700
Sum inntekter -136726 -100400 -115466 -108150

Kostnader
4300 Trykking av Orgelspeilet 33079 30000 44749 50000
4301 Andre publikasjonar 35000
4303 Ovf. til Svenska Orgelsällskapet 5572 6000 6493 6500
4310 Porto Orgelspeilet 10937 13000 13257 16000
4311 Porto andre publikasjonar 15011
6700 Redaktør honorar og utgiftsdekking 6562 8000 5864 10000
6720 Honorar til artikkelforfattere 500 4000 3150 5000
6800 Kontorrekvisita 749 1000 1126 1000
6810 Datautgifter 8850 2000 320 400
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 851 1000 615 1000
6940 Porto 2769 2000 2148 2500
7420 Gaver 1500 1000
7700 Styremøter 3985 3000 2273 6000
7701 Årsmøte 14970 18000 12145 12000
7702 Fellesutgifter orgelreise 37872 883
7770 Bank og kortgebyr 768 800 1062 1000
7895 Konstaterte tap på fordringer 1250 1250
Kostnader 180226 89800 95335 111400

Årsresultat 43501 -10600 -20131 3250

Balanse 31.12.2010 31.12.2011
1500 Kundefordringer 900 1580
1520 Forskudd fra medlemmer -800
1900 Kontanter
1920 Driftskonto 0532.2663821 3439 17670
1930 Kapitalkonto 0521 4532478 133483 137104
Sum eiendeler 137023 156354

2050 Annen egenkapital -136223 -156354
2400 Leverandørgjeld
2921 Innbet. som skal til Det Danske Orgelsels -800
Sum egenkapital og gjeld -137023 -156354

Valestrandsfossen, 19/1-2012
Liv Skoglund, kasserar



Revisorrapport for Det Norske Orgelselskap
Regnskapsåret 2011

Revisjonen er gjort på grunnlag av tilsendt materiale: bilag, kontoutskrifter og
transaksjonsjournal 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 overskudd på kr 20.131. Sammen med balansen gir regnskapet et
riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps økonomiske stilling.
Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet.
21. februar 2012
Steinar Moen, revisor

Sak 4b. Godkjenning av regnskap for pipebanken. 
Det norske orgelselskaps pipebank, rekneskapsoversikt 2011

Inntekter:
Sal av piper kr 28.000,00
Renter 2011                                                                                                  kr      383  ,65  
Sum kr 28.383,65

Overskudd:
Sum kr 28.383,65

Balanse:
Saldo pr 01.01.2011 kr 29.110,35
+ overskudd 2011                                                                                        kr 28.383  ,65  
Sum kr 57.494,00

Fordelt på følgjande to kontoar:
Ørlandspar 4290 16 44238 kr 54.761,78
Brukskonto 4290 20 54159 kr 2.732,22

Steinkjer 1. februar 2012
Kristin Eek

Revisorrapport for Det Norske Orgelselskap pipebank
Regnskapsåret 2011

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 overskudd på kr 28.383,65. Sammen med balansen 
gir regnskapet
et riktig bilde av Det Norske Orgelselskaps pipebanks økonomiske stilling.
Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet.
21. februar 2012
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

Styret foreslår at norsk kontingent blir som nå i 2012 og 2013.

Priser for tilleggsmedlemskap fastsettes av Svenska Orgelsällskapet (NOK 200 for 
2012) og Det Danske Orgelselskab (standardkontingent for 2012 er NOK 380, student 
og pensjonist-medlemskap koster NOK 240.)  

Sak 6. Valg av leder 
Sak 7. Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)
Til orientering: 
Nils Günther Torkildsen og Willem Wilschut blei valgt i Drammen 5. mars 2011, for 2 år.
Sak 8. Valg av revisor (for 1 år)

Valgkomiteen i Orgelselskapet har følgende innstilling til valgene:

Leder, velges for 2 år: Abram Bezuijen (gjenvalg)

2 styremedlemmer, for 1 år:  Liv Skoglund (gjenvalg)
Hans Jacob Tronshaug (gjenvalg)

2 varamedlemmer, for 1 år: Rune Molvik (gjenvalg)
Dietrich Johannes Buder (gjenvalg)

Revisor, velges for 1 år: Steinar Moen (gjenvalg)  

Ny valgkomité velges av årsmøtet.

Arendal 05.01.2012
Jens Barland, Matthias Becker, Bjørn Boysen

Sak 9 Valg av valgkomite. 
Styret sitt framlegg er: 

Sak 10 Innkomne saker.





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. 
• 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. 

• §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. 


