ÅRSBERETNING FOR 2015
På årsmøtet for 2014 den 18. februar 2015 ble styrets sammensetning:
Styreleder:

Jorid Okkenhaug

Sekretær:

Ingeborg Lyng Olsen

Kasserer:

Tor Thorsen

2 Styremedlemmmer:

Petter Pihl, Kai Køhler

3 Varamedlemmer:

Jean Aase, Gunnar Jarandsen, Britt K. Kolltveit

Revisor:

Tor Joachim Thorsen

Valgkomite:

Det ble ikke valgt ny valgkomite på årsmøtet

Medlemmene i styret for Stiftelsen Berg-Kragerø Museum var Arnfinn Jensen, Else Bjørg Finstad, Jean Aase, Lars-Erik Vaale
og Jorid Okkenhaug fra Venneforeningen. Inger Kristine Bratland, Jens K. Vinner, Aagot Gundersen og Mariken Eek var
ansatt ved museet. Inger Kristine Bratland sluttet 1. juli 2015. Mariken Eek er på Berg en dag i uken, onsdag, fra høsten
2015.
Venneforeningen hadde 179 medlemmer ved utgangen av 2015. Kontingent i 2015 var kr. 100,-.
VIRKSOMHET
Venneforeningens styre har hatt 6 styremøter og i tillegg hatt god kontakt med medlemmer og andre i forbindelse med
årets arrangementer.
Årsmøtet for regnskapsåret 2014 ble avholdt 18. februar 2015 på Berg-Kragerø Museum. Etter årsmøtet fortalte BergKragerø Museums tidligere bestyrer Jean Aase om museumskonferansen som UNESCOs internasjonale komite for regionale
museer, ICR, arrangerte på Taiwan i oktober 2014, og viste også bilder fra turen. Venneforeningen serverte hjemmelagde
kaker og kaffe til de fremmøtte.
Onsdag 18. februar i skolens vinterferie ble det arrangert aktiviteter for barn på Berg-Kragerø Museum. Det var lek og
grilling av pølser ute og maling for barn i museets bibliotek. Rundt 50 barn og 15-20 voksne var til stede.
17. mai arrangement i parken på Berg i samarbeid med Kilen Vel ble svært vellykket. Petter Pihl, fra Berg-Kragerø Museums
Venner, ønsket velkommen og holdt tale for dagen. Kilen og Kragerø Skolemusikkorps spilte, og Kilen Vel hadde leker for
barna og utlodning. Venneforeningen hadde som vanlig kafe med kaker, kaffe, pølser, brus og is. Rundt 600-700 mennesker
var til stede i parken den dagen.
Den 19. juni 1955 ble Berg-Kragerø Museum stiftet, og kunne i 2015 feire 60 år som Kragerøs museum. Venneforeningen
ble stiftet 19. juni 1995, og feiret i 2015 20 år. I den anledning hadde museet den 19. juni et arrangement med gjester.
Stiftelsen Berg-Kragerø Museum har i samarbeid med Venneforeningen for museet, Kragerø kommune og Kragerø og
Skåtøy Historielag arbeidet med og satt opp en utstilling med bilder fra Kragerø tatt av den kjente fotograf Anders Beer
Wilse. Utstillingen fikk navnet: «Wilse i Kragerø. Wilse-sommer på Berg». Utstillingen var åpen fra 19. juni til 16. august
2015, og hadde godt besøk hele sommeren, 1500 betalende gjester var innom utstillingen de åtte ukene museet var åpent.
Ulf Hamran og Edith Thiseth var guider på utstillingen. Det ble utgitt to brosjyrer om Wilse i samarbeid med Kragerø
kommune, Kragerø og Skåtøy Historielag og Frøken Henriette Homanns Legat. Delecto hadde ansvar for kafeen.
Den 8. august hadde Veteranbilens Venner igjen et vellykket arrangement i parken på Berg. Dessverre måtte
Venneforeningen avlyse sitt arrangement i forbindelse med Henriette Homanns fødselsdag i august.
Onsdag 7. oktober hadde Venneforeningen igjen aktiviteter for barn i skolens høstferie. Det ble servert pølser og saft til
barn og voksne, det var leker ute og maling i biblioteket. Rundt 60 barn og voksne var til stede.
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Venneforeningens bruktboksalg på Berg var lørdag 31. oktober og 1. og 4. november. Mange mennesker var innom Berg
disse dagene. Foruten salg av bruktbøker hadde Venneforeningen kafe med kaffe og kaker, og fikk en god inntekt av salget.
I slutten av november hadde Onsdagsklubben på Berg en hyggelig julelunsj hjemme hos Inger Kristine Bratland.
Onsdagsklubben
Onsdagsklubben har i 2015 lagt ned mange arbeidstimer i forskjellig arbeide for museet, blant annet registrering av bøker,
gjenstander og fotografier, avisutklipp og annet forefallende arbeid. Før sommersesongen åpner vi og gjør klar den gamle
hovedbygningen og hytta for besøkende og hjelper til med å rydde og lukke når høsten kommer.
Dugnadstimer i 2015 var 1005 timer (1005/1400) som er 72% av et årsverk.
Representasjon
Berg-Kragerø Museums Venner ved Jorid Okkenhaug har deltatt på årsmøtet for FNM (Foreningen for norske
museumsvenner) i Bergen i september 2015.
Venneforeningens leder Jorid Okkenhaug har ved flere anledninger vært til stede på møter med Kragerø kommune
vedrørende Berg-Kragerø Museum og Telemark museum. På Anders Beer Wilses fødselsdag den 12. juni 2015 ble det lagt
ned blomster på hans grav. Til stede var Kragerø og Skåtøy Historielag, v/ Sverre Okkenhaug, Frk. Henriette Homanns Legat,
v/ Arnfinn Jensen, Kragerø kommune, v/ Harald Bothner, Berg-Kragerø Museums Venneforening, v/ Jorid Okkenhaug og Kai
Køhler.
Gaver til Venneforeningen
Kragerø og Skåtøy historielag har gitt museet v/ venneforeningen 30 eksemplarer av boken «Historieglimt 2014» som
«byttebok» til andre museer. Historielaget har gitt kr. 2.000,- til 17. mai arrangementet, hvorav kr. 1.000,- går til Kilen Vel.
Kragerø sparebank og Sparebanken Sør har hver gitt kr. 20.000,- til Venneforeningen, øremerket Wilseutstillingen
sommeren 2015.
Venneforeningen har mottatt bok om fotograf Wilse fra Ruth Hamran og mottatt gaver av medlemmene ved betaling av
kontingenten kr. 7.500,-. Vi retter en varm og hjertelig takk til alle.
Gaver fra Venneforeningen til museet
Til Wilseutstillingen kr.16.819,50. Gaver til museet kr. 6.547,-.
Økonomi
Overskudd i 2015 er kr. 2.827,21. Overskudd i 2014 var kr. 22.282,57. Egenkapital per 31.12.2015 er 91.965,20. Egenkapital
per 31.12.2014 var kr. 89.137,99.
Styret i Venneforeningen vil takke ansatte ved Berg-Kragerø Museum, medlemmene i styret for Stiftelsen Berg-Kragerø
Museum, Venneforeningens medlemmer og andre for godt samarbeid og støtte i 2015.

Kragerø, 24. februar 2016
Styret for Berg-Kragerø Museums Venner

Side 2 av 3

-

Side 3 av 3

