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Som dere har fått beskjed om, ble årsmøtet utsatt
igjen. Nå håper vi at koronaen roer seg, slik at vi kan
avholde årsmøtet 31. mai. kl.19 med sosialt samvær
etterpå.
Innkalling:
Årsmøte for Domkirkeoddens Venner 2021
31.mai kl. 19 i Storhamarbygningen
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3.

Årsberetning 2020.
Deles ut på møtet.

4.

Regnskap 2020.
Deles ut på møtet.

5.

Godtgjøring til styret for 2020.

6.

Medlemskontingent 2021.

7.

Årsplan for 2021.

8.

Valg, leder velges hvert år.

9.

Innkomne forslag.

(Saker som ønskes behandles, sendes styret innen 15.
mai.)
Velkommen.
Styret

Korona-pandemien som rammet oss i mars 2020,
snudde museumsdriften på hodet. Fra å være et
åpent museum, ble alt stengt ned over natta og
nye planer måtte legges. De ansatte ble sendt
hjem til hjemmekontor og publikumsvirksomheten opphørte på ubestemt tid. Etter
hvert kom noen tilbake til arbeidsplassene, men
med et klart opplegg om å holde avstand. Vi
organiserte det slik at de fleste som var på
Domkirkeodden arbeidet hver for seg. Noen med
særskilte helseutfordringer gikk mer eller mindre
til permanent hjemmekontor.
I første omgang skulle stengningen av museene i
Anno vare til 15. april, men dette ble senere
utvidet til begynnelsen av mai. Til slutt ble det
gitt åpning for at museene kunne åpne for
tilpasset publikumsvirksomhet 15. juni.
Arbeidet med et revidert korona-budsjett startet
tidlig på våren. Vi satte som mål å unngå
permitteringer og oppsigelser av de ansatte.
Arrangementer ble avlyst og budsjettene ble
justert i forhold til hvilke inntekter vi antok å få.
Nedstengningen rammet særlig utleieinntektene
og billettinntektene. Billettinntektene ble
nedjustert fra 1,8 mill. kr. til 0,65 mill. kr.,
salgsinntekter fra 1,6 mill.kr. til 0,55 mill. kr. og
leieinntekter fra 1,67 mill. kr. til 0,87 mill. kr.
Samlet sett ble inntektsbudsjettet redusert med
ca. 3 mill.kr.
Vi var usikre på hvordan vi skulle bemanne
sommersesongen. Vi ønsket i utgangspunktet å
gjennomføre sommeren med egne ansatte, uten
innleie av sommerguider og andre «vikarer».
Etter hvert viste det seg at vi fikk et svært bra
sommerbesøk og vi måtte leie inn flere
sommerguider og annet sommerpersonell. Selv
om vi innførte en turnusordning, ble
belastningen på de fast ansatte for stor, og
dessuten skulle vi gjennomføre en tilpasset
avvikling av sommerferier. Sommerbesøket i juli
økte med ca. 60 %.
Staten kom etter hvert med en
kompensasjonsordning som skulle erstatte
bortfall av noen inntekter i 2020. For Anno
utgjorde dette beløpet ca. kr. 4,8 mill. Midlene
kom godt med og erstattet en del av bortfallet av
arrangementsinntektene. Midlene gikk blant
annet til vedlikeholdstiltak som var planlagt i det
opprinnelige budsjettet. Selv om Domkirkeodden

mistet viktige leieinntekter, fikk vi likevel
gjennomført oppgradering av Drengestua,
oppgradering av avløpsrør fra Storhamarlåven,
nye bord i Storhamarbygningen, nye
datanettsentraler og nytt hageanlegg på Kirsten
Flagstad-museet.
I forbindelse med forberedelser til oppstart av
nybygget for nytt dokumentasjonssenter og
fellesmagasin i Elverum, arbeider alle
avdelingene i Anno med samlingsrevisjon. Dette
er et tidkrevende arbeid og Domkirkeodden
arbeider målrettet med oppgaven. I 2020 har vi
gjennomgått omkring 1/3 av samlingen.
Budsjettet for 2021 er vedtatt av styret i Anno og
i stedet for avlysning av arrangementer skal 2021
preges av tilpasning. Vi er fortsatt nødt til å ta
hensyn til at smittesituasjonen setter
begrensninger, og vi må løse arrangementer og
andre tiltak på en trygg måte. Staten har gitt oss
kompensasjon for første halvår, og vi
budsjetterer andre halvår som om vi vil få en
normal høst, men erkjenner at siste halvår har
betydelig usikkerhet knyttet til smittesituasjonen.
Vi håper på en god sommer med masse turister,
men de fleste arrangementer er avlyst. Vi skal
imidlertid ha en helg med koronatilpasset
middelalderaktiviteter.
Rett før påske ble arkitektkonkurransen for nytt
museumsbygg offentliggjort. Innleveringsfristen
er 24. juni. Vi gleder oss til bekjentgjørelsen av
vinnerne i oktober.
God vår!
Hilsen Magne Rugsveen
Som Magne Rugsveen skriver, blir det ikke noen
vanlig Middelalderfestival, så vi blir «arbeidsløse»
den dagen. Vi får brette opp ermene neste år!

BADEBUA/BADEBYEN HAMAR
Det begynte sist høst. Vi reparerte taket på
"Badebua". Da vi kom inn var det åpenbart at det
ropte på flere reparasjoner og vedlikehold, blant
annet takpanel, vinduer og gulv. Vi ble enig om
at dette arbeidet kunne vi påta oss og museet
takket for tilbudet.
Forresten, hvor mange vet hva denne bua kalles og hvorfor? På 30 - tallet ble Domkirkeodden
virkelig tatt i bruk som friluftsområde. Om
sommeren var det yrende badeliv, det var
svømmekurs og det var badevakter. Derfor
"Badebua".
Det var da ideen kom. Når bua er ferdig pusset
opp, foretar venneforeningen et stunt. Vi lager en
miniutstilling i badebua om badelivet på Odden
med fotografier, gamle badedrakter,
svømmebelter o.a. Da får venneforeningen både
oppmerksomhet og PR. Ideen ble luftet for
museet som umiddelbart tente på ideen.
Det er alltid et - men, nemlig corona og
smittevernregler. Det var da museet kom med et
forslag, hva om vi tar i bruk stativet til huskene
og lager en utstilling i det fri? Stuntet ble
plutselig mer ambisiøst. Sammen med museet
lager vi nå en presentasjon av "Badeliv i
badebyen Hamar" i hele tidsrommet fra 1849 til i
dag. Og som museet uttrykker,
samarbeidsformen – å produsere en utstilling i
fellesskap – har vist seg god og inspirerende for
begge parter.
Vi tar sikte på åpning i løpet av mai, og
utstillingen vil bli stående sommeren gjennom.
Og til neste år kan det bli en ny utstilling.
Her er teaseren til «Badebyen Hamar» på
museets hjemmeside, se lenke nedenfor.
https://domkirkeodden.no/badebyen-hamar
Arrangementet 9. mai avlyses.
Søndagsvandringen i september har som tittel:
«Ildsteders utvikling fra ca. 1650 – ca. 1850»
Tidspunkt, sjekk våre hjemmesider.

Kassereren ber dere gi beskjed når dere skifter
adresse eller e-post!
Badebua og huskestativ, foto Anno Domkirkeodden

