Dokumenter til Vollen historielags årsmøte for 2016
Det innkalles til årsmøte som varslet på Oslofjordmuseet torsdag 9. Mars kl.19.00
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. Årsberetning
4. Årsregnskap og revisors beretning
5. Planer for lagets arbeid i kommende år
6. Fastsettelse av kontingent for inneværende år
7. Innsendte saker
8. Valg av leder, styre, revisor og valgkomité

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
I § 5 i foreningens statutter heter det:
Medlemmer varsles om årsmøtet ved kunngjøring minst fire uker på forhånd. Innkalling skal
sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet og inneholde saksliste, årsberetning,
årsregnskap, styrets forslag til endring av vedtekter eller forslag som styret har mottatt innen
vedtatte frister

2. Protokoll

To medlemmer velges til å underskrive protokoll sammen med møteleder

3. Årsmelding
3.1 Sammendrag

Året 2016 var det femte driftsåret for historielaget. I løpet av året har antall medlemmer økt
fra 173 til 210. Aktivitetsnivået for styret, årbokkomiteen, og andre bidragsytere har vært høyt.
Vi ønsker å holde god kontakt med medlemmene og håper at aktiviteten på Vollen historielags
bilde og anekdotearkiv på Facebook har bidratt til dette. Stor takk til Svend Aage Madsen for
innsatsen med dette. Sammen med årboka har dette vært vår største kontaktflate med alle
medlemmer.
Vi må også i år igjen trekke fram det arbeidet som Morten Gisle Johnsen og
redaksjonskomiteen for årboka har gjort. Sammen med alle bidragsyternehar har de også
denne gangen fått fram et produkt som har en meget høy kvalitet både i innhold og utforming.
Økonomien er god, og skal brukes på aktiviteter til gode for medlemmene. Inntektene kommer
fra kontingent, kommunal støtte til årboka, salg av årbøker og Vollenboka, annonsesalg og
privat og kommunal støtte til Bringebærfestivalen.
Møtene har vært godt besøkt. Høydepunkter var møtet med Dag Juell Pettersen om
jordomseilingen med Preciosa med ca. 140 tilhørere og møtet om Mauds heving fra dypet i
Goose Bay. På dette møtet var det 205 personer tilstede. Ellers kan nevnes bildekavalkaden i
forbindelse med Vollen vels 100 års jubileum som ble til en fin utstilling etter et meget godt
samarbeide med vellet.
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Historielaget hadde i februar et møte med åtte interesserte samfunnslærere ved Vollen
ungdomsskole. Styremedlem Terje Madsen presenterte vår lokalhistorie og historielagets
arbeid. Historielaget sa seg villig til å bidra med kunnskap hvis skolen ønsker hjelp med
spesielle temaer innen gamle næringsveier i Vollenområdet.
Vi var også representert i juni da Arnestad skole hadde miljødag for fire 4. klassinger (100
elever). Vi vandret langs Stordammen, Hjalmardammen og ned til Lillerabben hvor utskipingen
fra ishuset fant sted. Derfra til museet hvor vi fortalte om skipsbyggingen. Til slutt gikk turen
opp til vognskjulet hvor elevene fikk se gamle hageredskaper. Terje Madsen var "cicerone".
En stor begivenhet var åpningen av veifaret mellom Gui og Vollenbukta. Denne sammenfalt
med åpningen av den nye gangveien fra Guibekken mot Gullhella og var et samarrangement
med Heggedal og omegn historielag. På tross av regn var det vel 60 vandrere som fulgte oss
hele veien til Vollen – også Askers ordfører Lene Conradi som avduket en historisk tavle på
Vollen Marina.
Historielaget har kulturvern som en viktig oppgave og vi har gledet oss stort over at
restaureringen av Gudmundsenbua kom i gang i løpet av året. Bygningen framstår nå som et
bygg i god stand. Det som kunne bevares er bevart, og den vil fortsatt bli brukt som en del av
Vollen Slipps virksomhet framover. En stor takk til Dag Juell Pettersen, som eier slippen, for at
dette prosjektet ble iverksatt og at den eneste gjenværende driftsbygningen fra
båtbyggervirksomheten i Vollen er bevart som et levende bygg.
Styret har også engasjert seg i den videre utbyggingen i Vollen sentrum som omfatter Vollen
Marina, Vollen Slipp og et eventuelt Maudmuseum ved Kustranda. I starten ble vi ikke tatt med
på råd, men etter målrettet innsats og en artikkel i Budstikka ble vi innkalt til påfølgende
informasjonsmøte i kommunen sammen med Vollen Vel. Vollen Marina og Slippen har ferdige
reguleringsforslag, mens Tandberg Eiendom ikke er klare med endelige forslag til området
mellom sentrum og Kustranda (som eies av Asker kommune). Historielaget har påpekt
viktigheten av åpenhet mot sjøen i dette området og problematikken med økt trafikk til en
eventuelt utvidet underjordisk parkering i sentrum. Vi ønsker et Vollen som tar vare på
tradisjonelle kvaliteter i en moderne tid.
3.2 Styrets sammensetning og arbeid
På årsmøtet for 2016 den 8. mars ba Olaf Werner Sjøvold om avløsning. Som erstatter ble Ulf
Geir Dambo valgt. Styrets sammensetning har vært:
Harald Bøckman
Gro Hansson
Morten Gisle Johnsen
Monika Roser Heineberg
Svein-Ivar Fors
Ulf G Dambo
Frode Th Omdahl
Terje Madsen
Øystein Øgården

Leder
Nestleder
Årbokredaktør og sekretær, Temagrupper (fra oktober)
Kasserer
Webredaktør
Temagrupper – sekretær fra oktober
Medlemskontakt
Styremedlem
Styremedlem
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I oktober foretok styret en intern omrokkering ved at Morten Gisle Johnesn overlot
sekretærjobben til Ulf G Dambo, og Dambo overlot ansvaret for temagruppene til Gilse
Johnsen..
Det har vært avholdet 10 styremøter og ett styreseminar. Samarbeidet i styret er godt.
3.3. Revisor og valgkomite
Revisorer: Marit og Svein Steffens
Valgkomite: Knut Førsund og Jens Evensen
3.4 Møtevirksomheten.
Som tidligere har styret levert halvårsprogrammene i postkassene fra Østenstad til Bjerkås. I
tillegg ligger programmene på hjemmesiden www.vollenhistorie.no og på Facebook .
Onsdag 17. februar: ”Med ’Preciosa’ på jordomseiling – førti år etter.” Foredrag ved Dag Juell
Pettersen. Den 6. juni 1975 la fire unggutter ut på en jordomseiling som kom til å vare i seks år.
Det var den tredje jordomseilingen med seilbåter. Båten, den 54 fot lange ”Preciosa”, var
konstruert av Dag Juell Pettersen og bygget i aluminium. Ca. 140 tilstede.
Søndag 10. april kl. 12.00-15.00: ”Skjælsøndag” utenfor Oslofjordmuseet.
Anledning til å prøve seg på å tilberede blåskjell. Samarrangement med museet. 15 kg blåskjell
ble servert og rundt 100 mennesker kom og fikk smaksprøver.
Søndag 24. april: Ekskursjon til Rjukan og industriarbeidermuseet på Vemork.
Samarrangement med Heggedal og omegn historielag. Til sammen deltok rundt 150 personer.
Søndag 29. mai kl. 12.00: Åpning av det gamle veifaret mellom Gui og Vollenbukta med
påfølgende vandring. Samarrangement med Heggedal og omegns historielag. En del av Asker
kulturfestival. Ordføreren i Asker Lene Conradi deltok og gikk hele turen til Vollen. Terje
Martinsen fra Heggedal var guide på den første delen og Harald Bøckman overtok på
”Vollensida” Avduking av historisk tavle på Fjordservice etter turen. Vel 60 deltagere.
Søndag 12. juni kl. 12.00: Medlemsarrangement: Besøk til familien Krogh i Hagabukta med
lettere servering. Eyvind Krogh fortalte om Delebukta og menneskene der. Geir Børresen og
Øystein Øgaarden bidro også til historien. Over 50 deltagere..
Lørdag og søndag 13.-14. august: Bringebærfestivalen. For første gang gikk festivalen over to
hele dager, et opplegg som gikk bra, men som også har store utviklingsmuligheter. Mange
hundre mennesker var innom festivalen. Vollen ungdomslag arrangerte ”Bringebærløpet” for
annen gang, med hele 357 deltakere.
Søndag 11. september: Åpning av historisk bildekavalkade om Vollen. Fellesarrangement
med Vollen Vel i forbindelse med deres 100 års jubileum. Utstillingen ble åpnet av direktøren
ved Preus museum i Horten. Rundt 100 til stede på fellesarrangementet. Utstillingen var godt
besøkt.
Torsdag 15. september. Utflukt med buss for medlemmer og ledsagere il Hernestangen og
Kornmagasinet i Røyken. Røyken historielag feiret 50-års jubileum. Dessverre bare 14
deltagere.
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Tirsdag 8. november: Vollenminner. Svend Aage Madsen viste utvalg av bilder fra vårt
økende arkiv av bilder fra Vollens historie. Rundt 50 deltagere.
Tirsdag 29. november: Julemøte på Vito’s med innslag om øl av Petter Nome og Hilde
Hummelvoll. 90 fremmøtte og meget god stemning som avslutning på året. 90 deltagere.
Torsdag 8. desember: ”Maud reiser seg”. Foredrag ved Jan Wanggaard. Fellesarrangement
med Oslofjordmuseet. 205 til stede.
3.5 Årboka
Denne ble som vanlig lansert på julemøtet og redaksjonskomiteen med Morten Gisle Johnsen i
spissen har igjen gjort denne boka til et høydepunkt. Både innholdsmessig og grafisk utforming
er den av meget høy kvalitet.
3.6 Facebook
Vollen historielags bilde- og anekdotearkiv er meget godt besøkt og har nå 563 medlemmer
mot 275 for et år siden.
3.7 Samarbeid med andre institusjoner
Samarbeidet med Heggedal og omegn historielag og Oslofjordmuseet er aktivt og godt og vi har
også god kontakt med Røyken historielag. Vi har god kontakt med Vollen vel og andre
organisasjoner i Vollen. Vi har innledet et nærmere samarbeide med Asker og Bærum
historielag som en overbyggende organisasjon.
3.8 Kulturminnevern
Dette er et svært viktig område for oss. Vi nevner følgende aktiviteter.
Deltagelse på møte i kommunen 29 februar om innspill til kommunens nye
Kulturminneplan.
Våre innspill gjaldt forhold i Vollen knyttet til følgende felter:
Ø
Forhistorien, arkeologi
Ø
Tettstedsutvikling
Ø
Kystkultur
Ø
Industri
Ø
Hagebruk
Ø
Veier og kommunikasjon
Ø
Fritid, hytter og turisme
Ø
Tradisjonell saltkoking
Uttalelse om eiendommen Nyborg som kulturminne
Ø I mars utarbeidet styret en lengre uttalelse til kommunen om eiendommen Nyborg
(gbnr 75/8) som kulturminne i anledning av at nye eiere hadde presentert planer om
utbygging og deling av eiendommen.
Ø Vår uttalelse konkluderte med følgende: ”Stedet Nyborg utgjør en sentral del av de
miljøene som i sin tid utformet Vollen sentrum. Stedets slektshistorie knytter an til
maritimt håndverk og jaktefart, som var sentrale virksomheter i Vollen. Det knytter
også an til utvandring og returmigrasjon, og endelig til tradisjonen med byfolks
sommer”migrasjon” til Vollen.
På grunn av stedets særegne historiske skjebne er dets kulturhistoriske autentisitet
enestående i dagens Vollen. Stedet bør absolutt bevares kulturminne.”
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Kontaktmøte i kommunen om utbyggings- og omreguleringsplanene for Vollens
sjøvendte områder. Vi deltok med to representanter
Ø Vollen Marina presenterte nye planer for hele området deres som også inkluderer
nybygg der de store hallene ligger som er skissert som næring i bunnen og boliger oppå.
Ø Slippen ønsker å videreføre driften, som nå går bra, utover den nåværende kontrakten
på 10 år. De ønsker sterkt at kyststien legges bak området av sikkerhetsmessige
årsaker. De har også ferdige planer.
Ø Midtbø gjorde det klart at selve Kustranda, som er kommunal grunn, skal bevares, men
at gressletta bak eies av Tandberg og må inngå i en regulering. Hele Vollen er i dag
regulert så alle endringer krever ny godkjent reguleringsplanen.
Ø Vi presiserte våre tidligere standpunkter om å holde fritt utsyn til fjorden og
problematikken med trafikk i krysset.
Ø Tandberg kom ikke med noe nytt i forhold til det han presenterte på fellesmøtet med
Vellet i fjor vår, han viste de samme skissene og understrekte at dette var bare skisser.
Ø Midtbø, på sin side, oppsummerte at siden både Vollen Marina og Slippen har kommet
langt i sine planer, kan det kanskje bli tale om å regulere deres område først, og så
heller vente med Tandbergs område. Midtbø presiserte at dersom planer legges fram
nå vil ikke disse kunne være klare til endelig godkjenning før i begynnelsen av 2018.
Igangsetting godkjennes ikke før disse er klare
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4. Årsregnskap og revisorers beretning
Regnskap VOLLEN
HISTORIELAG 2016
INNTEKTER:

Beløp:

Anmerkninger:

Kontingenter

43 500

Bringebærfestivalen

19 225

Boksalg

28 364 Årbok/Vollenbok

Annonsesalg/sponsing

30 000 Bringebærfestival/årbok

Kommunal prosjektstøtte

25 000 Bringebærfestival/årbok

Prosjekter

7 500 Historisk tavle

Renter

92

Sum inntekter:

153 681

UTGIFTER:
Rekvisita/porto/adm

7 957

Møteutgifter medlemmer

19 371

Årbok/løpesedler

35 734 inkl fotomateriell

Arrangementer/utflukter

3 200

Bringebærfestivalen

25 832

Annonse

2 500

Sum utgifter:

94 594

Driftsresultat:

59 087

Årsresultat
Kassabeholdning

9 669

Bank

111 625

Saldo

121 294

Revisor har godkjent regnskapet uten anmerkninger. Rapporten kommer som eget dokument
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5. Planer for lagets arbeid i kommende år, samt budsjett
For første gang har styret utarbeidet et helt årsprogram. Det er også et uttrykk for at vi gjerne
vil utvikle samarbeidet med andre historielag, Oslofjordmuseet, museets venneforening, Vollen
Vel og andre samarbeidspartnere gjennom mer langsiktig planlegging.
Årsprogrammet slik det foreligger på årsmøtet har følgende endringer i forhold til den
versjonen som ble sendt ut ved årsskiftet:
- Medlemsarrangementet tirsdag 4. april vil finne sted på det nyrestaurerte
snekkerverkstedet til båtbygger Søren Gudmundsen, med Dag Juell Pettersen som vert.
- Årets Bringebærfestival er flyttet til ei uke seinere enn tidligere annonsert, dvs. til
lørdag 19. og søndag 20. august (skolene begynner ikke før mandag 21. august).
- Dato for årets julefestmøte er satt til tirsdag 28. november, og vil som tidligere finne
sted på Vito’s.
Tirsdag 17. januar, kl. 19.00: Skannekveld. Vollenfolk inviteres herved til å få sine gamle
fotos skannet. Skannegeneral: Svend Aage Madsen. På museet.
Tirsdag 14. februar, kl. 19.00: Møte om Vollens sommergjester, med minner fra fam.
Berntsen hos Bækvold, fam. Thorsrud hos Høibak, m.fl. På museet.
Torsdag 9. mars, kl.19.00: Årsmøte i historielaget. Kåseri ved gartner Knut Auke:
”Blomsterdyrking i Vollen”. Lettere servering. På museet.
Tirsdag 4. april, kl. 18.00: Medlemsarrangement. Dag Juell Pettersen inviterer oss til å ta det
nyrestaurerte snekkerverkstedet til båtbygger Søren Gudmundsen. Lettere servering. På
Vollen slipp.
Søndag 23. april, kl. 12.00-14.00: Sjælsøndag. (Barnearrangement på museet starter kl.
14.00). Samarrangement med museet. På/ved museet.
Søndag 14. mai kl. 12.00-15.00: Omvisning på det fredete bruket Mariero. Omvisning ved
eier Egil Jakobsen. Om gårdens historie ved Harald Bøckman.
Tirsdag 6. juni kl. 19.00: Gunnar Kagge kåserer om smuglertida. Kagge har nylig har utgitt
boka ”Forbudstid”,. Samarrangement med Asker og Bærum historielag. På museet.
Onsdag 7. juni, (tidspunkt følger): Hundreårsmarkering for ”Maud”s stabelavløpning.
Foredrag ved forfatter Tor Bomann-Larsen om Amundsen og ”Maud”. Samarrangement
med museet og museets venneforening. På museet.
Lørdag 19. og søndag 20. august: Vollens Bringebærfestival. Eget program vil foreligge.
Tirsdag 5. september kl. 18.00: Vandring i Sjøvollbukta v/Asle Johansen. Samarrangement
med museets venneforening.
September/oktober: Åpning av et nytt veifar fra Eid til Sjøvollbukta. Samarrangement med
Heggedal og omegn historielag.

7

November: Jens Evensen i hundre. Vi minnes Vollens store sønn. På museet.
Tirsdag 28. november kl.19.00: Julefestmøte for medlemmer og ledsagere på Vito’s.
Av annen virksomhet styret vil iverksette eller allerede har iverksatt kan vi nevne:
Ø arrangere et styreseminar på vårparten for å bedre styrearbeidet og å styrke den
langsiktige planleggingen
Ø lansere en kvartalsvis elektronisk medlemsbulletin for å bedre informasjonen til og
kontakten med medlemmene
Ø Mot slutten av ået konstituerte styret en ”Maud”-gruppe for å jobbe med prosjektet som
skal bringe Maud tilbake til til Norge og etablere et museum for skuta i Vollenbukta.
Deete vil nok komme til å prege lagets virksomhet i flere år framover.

Budsjett Vollen historielag 2017

INNTEKTER:

Beløp:

Kontingenter
Bringebærfestivalen
Boksalg
Annonsesalg/sponsing
Prosjektstøtte
Sum inntekter:

45 000
15 000
30 000
15 000
25 000
130 000

UTGIFTER:
Rekvisita/porto/adm
Møteutgifter/medlemspleie
Julemøte
Årbok/løpesedler
Arrangementer/utflukter
Bringebærfestivalen
Infotiltak
Sum utgifter:

8 000
25 000
20 000
40 000
10 000
30 000
10 000
143 000

6. Fastsettelse av kontingent for inneværende år
Det innstilles på at årskontingenten forblir den samme, dvs. kr. 250 for enkeltmedlemmer og
kr. 400 for familiemedlemmer.

7. Innkomne forslag
Styret forslår endring av vedtektene som følger:
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§ 4 Medlemskap
Lagets virksomhet er basert på personlig medlemskap. To personer i samme husstand kan
tegne familiemedlemskap med redusert kontingent. Medlemmer som ikke har betalt
kontingent de siste to år strykes som medlem
§ 5. Årsmøtet
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer varsles om årsmøtet ved
kunngjøring minst 6 uker på forhånd. Forslag til årsmøtet må være kommet til styret fire uker før
årsmøtet. Endelig innkalling skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet og inneholde
saksliste, årsberetning, årsregnskap, styrets forslag til endring av vedtekter eller forslag som styret
har mottatt innen vedtatte frister.

8. Valg av leder, styre, revisor og valgkomité
Innstillingen fra valgkomiteen er som følger:
Styreleder: Harald Bøckman (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Gro Hansson (gjenvalg)
Monika Roser Heineberg (gjenvalg)
Morten Gisle Johnsen (gjenvalg)
Øystein Øgaarden (gjenvalg)
Frode Th. Omdahl (gjenvalg)
Ulf Dambo (gjenvalg)
Tor Finstad (ny)
Revisorer: Marit og Svein Steffens (gjenvalg)
Valgkomitéen: Knut Førsund og Jens Evensen (gjenvalg)
Terje Madsen går ut av styret
Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet

9. Eventuelt
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