Det Norske Orgelselskap
Årsmøtesamling Bergen 10.-12. mars 2017 - Program
Fredag 10. mars
For dem som kommer tidlig: dere er hjertelig velkommen til
Fredagskonsertene i St. Paul kirke kl.17:00 ved elever fra orgelklubben Ferdinand og Amund Dahlen
18.30 – 19.30 Velkommen og minikonsert med elever i Johanneskirken. Omvisning av orgelet
v/Asbjørn Myksvoll
20.00 St. Paul Omvisning til Casavant-orgel v/ Amund Dahlen:
20.00 – 20.20 Forklaring av instrumentets prosjekt
20.20 – 20.45 Konsert v/ Amund Dahlen og lærer fra orgelklubben
Etterpå er det mulighet for å se på orgelet.
Lørdag 11. mars
Ca 9.00 Avgang fra hotellet – følg med på tidspunkt, det kan justeres!
10.00 Laksevåg. Omvisning v/ Elizabeth Røttingen, Kristen Øgaard
OBS: Forandring i forhold til tidligere versjon:
11.30 – 12.45 Mariakirken. Omvisning, orgeldemonstrasjon v/ Karstein Askeland
13.00 – 13.45 Lunsj i caféen på Bryggens museum
14.00 – 15.00 Årsmøte i Mariastuen, like ved Mariakirken
15.40 Avreise til Knarvik – muligheter for å kjøpe kaffe/mat på Knarvik senter
17.00 Konsert – Besiktigelse av orgelet etter konserten v/ Karstein Askeland
20.00 Festmiddag (Restaurants informasjon kommer senere)
Søndag 12. mars
11.00 Høymesse i domkirken
Etter Høymessen: Omvisning av orgelet i domkirken v/ Sigurd Melvær Øgaard
13.30 Klokkespillkonsert i Johanneskirken; omvisning v/ Asbjørn Myksvoll
15.00 Konsert i Domkirken v/ Sigurd Melvær Øgaard
Årsmøtemiddag: Påmelding festmiddag på e-post: post@orgelselskapet.no
Programmet er tilrettelagt av en lokal komite under ledelsen av Mariko Takei Myksvoll.
Hotell:
Thon Hotel Bergen Brygge på kr. 895,- per natt for enkeltrom, 1095,. for dobbeltrom. Hotellet
ligger ca. 100 meter fra Mariakirken og ved nordre ende av Bryggen.
Den enkelte tar kontakt. For å få rommet til den oppgitte prisen må du nevne at det gjelder
orgelselskapets årsmøte! Refereansenummer 24618803 må oppgis ved bestillingen. Du
må bestille før 1. mars. Senere påmelding vil føre til høyere pris!
bergen.brygge.booking@thonhotels.no.
Lunsjprisen på lørdag er 130,-. Her ordner enhver selv.

Innkalling til årsmøte 11.mars 2017 kl. 14.00
Bergen – Mariastuen ved Mariakirken
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, 25.februar 2017.
Sakspapir til årsmøtet blir lagt ut på www.orgelselskapet.no etterhvert som de blir ferdige.
5. februar 2017
Med vennlig hilsen,
Guy Poupart, leder

Sak 3a: Godkjenning av styrets beretning
Medlemstall: Tall per 31. desember 2016. Tall per 31.12.2015 i parentes.
Det Norske Orgelselskap hadde 279 medlemmer (265) + 6 (6) Orgelspeilabonnenter + 6 (16)
gratismedlemmer + 15 (13) tilleggsmedlemmer i Danmark som betaler oss via Det Danske
Orgelselskab (DDO) + 28 (27) tilleggsmedlemmer i Sverige som betaler oss via Svenska
Orgelsällskapet (SO), i alt 334 (327).
Av medlemmene bosett i Norge hadde 21 (17) tilleggsmedlemskap i DDO og 56 (53) i SO.

Referat fra årsmøtet i Det norske orgelselskap 2016
Besøkssenteret ved Nidarosdomen i Trondheim. Den 05. mars 2016 kl 16.00.
Sak 1) Godkjenning av innkallingen og saklisten. Ble godkjent.
Sak 2) Valg av ordstyrer og referent: Guy Poupart ordstyrer, Nils G. Torkildsen, referent.
Johannes Buder og Bernt Gjelvold ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Sak 3) Godkjenning av styrets beretning. Det ble avholdt 4 styremøter via skype. Ble godkjent.
Sak 3b) Godkjenning av pipebank-styrets beretning. Det ble bemerket at stemmene som har blitt
hentet i løpet av året, er fra et orgel bygd av Foosnæs (1900), som har stått i Hommelvik. Ble
godkjent.
Sak 4) Godkjenning av revidert regnskap. Ble godkjent. Foreningens økonomi har blitt dårligere.
Det er spesielt trykkekostnadene som har gjort at økonomien har forverret seg. Redaktøren
oppfordret til at vi må få flere medlemmer og annonsører. Ble godkjent.
Sak 4b) Godkjenning av revidert regnskap for pipebanken. Ble godkjent.
Sak 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. Budsjettet ble godkjent.
Kontingent fastsettes til 350kr fra 2017.
Styret foreslo en økning til 320kr. Det kom inn et benkeforslag om å øke til 350 kr som ble
vedtatt 15 mot 13 stemmer.
Sak 6) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Guy Poupart ble gjenvalgt som leder for
perioden 2016-18. Eivind Berg og Liv Skoglund ble valgt som styremedlemmer. Mariko Takei og
Sigurd Øgaard ble valgt som varamedlemmer.
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.
Styret har mottatt et brev fra Niklos Besteland som har registrert at det har kun vært en konsert
med orgelmusikk som har blitt sent på NRK. Orgelselskapet bør ta kontakt med NRK for å
prøve å få sent mer. NRK skal igjennom en flytting og det er viktig å ta kontakt for å sikre at
gamle orgelopptak ikke forsvinner. Styret skal jobbe videre med saken.
Sak 10) Neste årsmøte foreslås lagt til Tromsø. Tidspunktet bør ikke kollidere med Kirkemusikk
festivalen i Oslo.

Ref: Nils G. Torkildsen

Sign
Johannes Buder (sign.) Bernt Gjelvold (sign.)Referat: Årsmøtet i Det norske Orgelselskap 2015

