
Det Norske Orgelselskap 

Årsmøtesamling Trondheim 4.-6. mars 2016 

Fredag 4. mars 
19.30 Årsmøtekonsert i Nidarosdomen med innledning av orgelelever.  
Etter konserten blir det omvisning av det nye kororgelet og Steinmeyer-orgelet for de som måtte 
ønske det. 
Lørdag 5. mars 
08.15 Avgang fra hotellet – alle kirker er i gangavstand fra hotellet. Vi går! 
08.30 Albrechtsen-orgelet i Hospitalskirka fra 1841 
09.30 Jensen-orgelet i Illen kirke fra 1889 
10.30 Avgang fra Ila 
11.00 Åkermann & Lund orgelet på Institutt for Musikk 
12.30 Lunsj i besøkssenteret ved Nidarosdomen 
13.30 Orgelmeditasjon på Wagner-orgelet fra 1741 i Nidarosdomen 
14.00 Klokkekonsert med Peter Langberg, Nidarosdomen 
14.30 Omvisning av klokkespillet med Peter Langberg 
16.00 Årsmøte i besøkssenteret. 
19.00 Middag 
22.00 I begynnelsen var orgelet, orgelkonsert i Nidarosdomen med Stephen Hicks. 
Søndag 6. mars 
11.00 Høymesse i Nidarosdomen 
12.30 Klokkekonsert med Peter Langberg 
13.00 Sauer-orgelet i Vår Frue kirke fra 1921 for de som måtte ønske det. 
 

Årsmøtemiddag: Påmelding festmiddag på e-post: post@orgelselskapet.no 

 

Programmet er tilrettelagt av en lokal komite under ledelsen av Magne H. Draagen. 

Hotell: 

Comfort Hotell Park 

Tel: +47 73 83 39 00 | Fax: +47 73 83 39 01| co.park@choice.no 

Prinsensgt. 4a  

Hotellet har gitt oss et tilbud på 729 kr pr natt for enkeltrom og 929 for dobbeltrom. Den enkelte 

tar kontakt og bestiller rom før 4. februar. Ved bestilling oppgis referansekoden 92321. 

 

Lunsj på lørdag koster 250,-. Vi ber om at dette beløpet innbetales til orgelselskapets 

konto ved påmelding. Kontonr. 0532 26 63821. 

 

 

 



Innkalling til årsmøte 5.mars 2016 kl. 16.00 

Trondheim – besøkssenteret ved Nidarosdomen 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av ordstyrer og referent 

3. a) Godkjenning av styrets beretning 

b) Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskapets pipebank på Austrått gård 

(pipebanken) 

4. a) Godkjenning av revidert regnskap 

b) Godkjenning av regnskap for pipebanken. 

5. Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. 

6. Valg styremedlemmer og varamedlemmer 

7. Valg av revisor (for 1 år) 

8. Valg av valgkomité (for 1 år) 

9. Innkomne saker. 

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

årsmøtet, 19.februar 2016. 

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

27. januar 2016 

Med vennlig hilsen, 

Guy Poupart, leder 



Sak 3a: Godkjenning av styrets beretning 

Medlemstall: Tall per 31. desember 2015. Tall per 31.12.2014 i parentes. 

Det Norske Orgelselskap hadde 265 medlemmer (258) + 6 (10) Orgelspeilabonnenter + 16 (7) 

gratismedlemmer + 13 (13) tilleggsmedlemmer i Danmark som betaler oss via Det Danske 

Orgelselskab (DDO) + 27 (36) tilleggsmedlemmer i Sverige som betaler oss via Svenska 

Orgelsällskapet (SO), i alt 327 (324). 

Av medlemmene bosett i Norge hadde 17 (19) tilleggsmedlemskap i DDO og 53 (59) i SO. 

  



Referat: Årsmøtet i Det norske Orgelselskap 2015 

Trefoldighets kirken i Arendal. Den 14. mars 2015 kl 17.00. 

Sak 1) Godkjenning av innkallingen og saklisten. Ble godkjent. 

Sak 2) Valg av ordstyrer og referent: Guy Poupart ordstyrer, Nils G. Torkildsen referent. Arjen 

Stolk og Bernt Gjeldvold ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. 

Sak 3) Godkjenning av styrets beretning. Det ble avholdt 7 styremøter via skype. Ble godkjent. 

Sak 3b) Godkjenning av pipebank-styrets beretning. Ble godkjent. 

Sak 4) Godkjenning av revidert regnskap. Foreningens økonomi er stabilt godt. Ble godkjent. 

Sak 4b) Godkjenning av revidert regnskap for pipebanken. Ble godkjent. 

Sak 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. Budsjettet ble godkjent. 

Inkludert reise og overnattingsgodtgjørelse for styremedlemmer. Kontingent fastsettes til 250kr 

til alle i 2015 og økes til 300 kr fra 2016 

Sak 6) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Kristin Eek og Nils Günther Torkildsen ble 

gjenvalgt for perioden 2015-16. Varamedlemmer Mariko Takei og Rund Molvik ble gjenvalgt for 

perioden 2015-16. Leder Guy Poupart, kasserer Liv Skoglund og styremdelem Gro Bergrabb sto 

ikke på valg. 

Sak 7) Valg av revisor. Steinar Moen ble gjenvalgt. 

Sak 8) Valg av valgkomite. Abram Bezuijen, Marius Lyngø og Anders Eidsten Dahl ble valgt. 

Sak 9) Innkommende saker. 

Spørsmål har kommet inn fra Nikolas Besteland om gamle opptak av orgler som finnes i NRK's 

arkiver. Vi vet at det finnes opptak som har forsvunnet. Det ønskes at Orgelselskap engasjerer 

seg for å sikre gamle verdifulle opptak. Styret skal ta en henvendelse til NRK, og kanskje bør vi 

prøve å få Nasjonal biblioteket engasjert. 

Sak 10) Neste årsmøte foreslås lagt til Trondheim.  

Guy rettet stor takk til redaktøren, styremdelemmer og den lokale arrangementskomiteen. 

 

Ref: Nils G. Torkildsen 



Styret for 2015: 

Leder: Guy Poupart 

Nestleder: Kristin Eek 

Kasserer og medlemsadministrasjon: Liv Skoglund 

Sekretær: Nils Günter Torkildsen 

Kommunikasjonsansvarlig: Gro Bergrabb 

Varamedlemmer: Mariko Takei og Rune Molvik 

Det har vært avholdt fire styremøter på Skype: 1. juni, 21. september, 5. desember, 21. januar.  

Orgelspeilet 

Orgelspeilet kom ut etter planen med 4 nr. i 2015. Sven Atle Johannesen gjør en glimrende jobb, 

og gir oss et blad med mange orgelnyheter. Styret takker for det gode arbeidet han gjør! Minner 

om at redaktøren er også avhengig av at noen sender inn stoff/bilder/artikler. 

Prisen på orgelspeilet har økt betraktelig og utgjør nå den største utgiftsposten. Dermed har 

styret, i samråd med redaktøren, på sitt siste styremøte bestemt å undersøke besparingsmuligheter 

ved trykkeribytte eller/og å minke Orgelspeilets omfang. 

E-posten til redaktøren Sven Atle Johannesen er: svatle59@hotmail.com 

Orgeltur 2015 

Turen gikk til Hamburg fra 9.-12. april. Orgelselskapet takker Dr. Alexander Steinhilber for 

organisering og tilrettelegging av en meget innholdsrik tur. 

Neste orgeltur - 2017 

Neste orgeltur går sannsynlig til England. Planleggingen foregår. 

Komposisjonskonkurranse 

I forbindelse med Orgelselskapets 25-års-jubileum i 2015 ble det gjennomført en komposisjons-

konkurranse for orgelmusikk sammen med Norsk Orgelfestival i Stavanger. Konkurransen var 

åpen for studenter fra de universitet og høgskoler som utdanner i faget til å skrive musikk for 

orgel samt studenter som hadde fullført sitt studium i løpet av 2014. 

Det kom inn 8 bidrag. Juryen (N.H.Asheim, F.Danksagmüller, G.Poupart) valgte ut 3 vinnerverk: 

1. pris: I. Øystein J. Figenschou, 2. pris: Jonas Skaarud, 3. pris: Tobias Svarstad Eeg  

Prisoverrekkelsen fant sted ved NMH i Oslo 26.november.  

Orgelselskapet takker Norsk Kulturråd og Lindemans legat for støtte, samt Norsk Orgelfestival 

for godt samarbeid. 

Flere detaljer i orgelspeilet 4/2015 

Sandefjord, 27. januar 2016 

Guy Poupart 


