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Årsmelding for perioden april 2020 – april 2021 
 
 
På det elektronisk gjennomførte årsmøtet 29. april 2020 ble følgende valgt: 
Helge Steensen og Odd Arnestad.  
 
Styret fikk etter dette følgene sammensetning: 
Ole Johan Beck, styreleder   Ikke på valg, 1 år igjen 
Arild Haugan, nestleder    Ikke på valg, 1 år igjen 
Helge Steensen, økonomi og medlemskontakt 2 år 
Odd Arnestad, styremedlem   2 år 
 
Styret har hatt 4 formelle møter, deltatt på Flytårnet kultursenters årsmøte- og medlemsmøter, samt 
internt hatt hyppig kontakt på epost. 
 
 
Aktiviteter og styrets arbeid 
 
Museets åpningstider 
Åpningstidene er kl. 1200 - 1500 på søndager og i sommerhalvåret kl. 1800 - 2000. Vi annonserer tidene  
på nettsiden Det skjer i Oslo (www.detskjerioslo.no) og i Budstikka. 
 
Grupper 
Vanligvis har vi opptil flere gruppebesøk utenom de ordinære åpningstidene. Grunnet lockdown har vi i 
perioden kun hatt én gruppe på besøk.  
 
Fornebukalenderen 
Fornebukalenderen 2020 ble populær og vi gjentok suksessen for 2021. Vi fikk i fjor bedre tid å 
forberede årets kalender og den ble svært populær. Da det ikke var mulig å selge den i museet tilkom 
forsendelsesutgifter, men det så ikke ut til at det la en demper på interessen. Kalenderen ble trykket i 60 
eksemplarer og inneholder 13 flotte bilder i sort/hvitt og farger fra Fornebus historie; den er et 
poplulært bidrag til å skape interesse om foreningen og områdets historie. Vi annonserte kalenderen 
sammen med boken av Rob Mulder Fornebu Lufthavn, som vi solgte 10 eksemplarer av. 
 
Bemanning 
Styrets fire medlemmer har holdt museet åpent samtlige dager (når det har vært mulig) i de annonserte 
åpningstidene. 
 
Tilskudd 
Foreningen har fått driftsstøtte fra Bærum kommune på kr. 30.000,-. 
Sparebankstiftelsen DNB innvilget tilskudd i 2017 og har gitt utsettelse på gjennomføring av diverse 
aktiviteter til utgangen av 2021. 
 
 
Medlemsmøter 
 
Det har dessverre ikke vært mulig å avholde medlemsmøter i denne styreperioden. 
Da covid-19 for tiden medfører svært lite forutsigbarhet må de opprinnelige planene vi hadde fortsatt 
ligge på is. Vi kommer tilbake straks det er mulig å arrangere noe for medlemmene. 
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Museet, noe tall og annen info 
 
Museet åpnet etter den første stengningen 24. mai 2020 inntil vi igjen måtte stenge døren 15. 
november. 
Museet har i årsmeldingsperioden hatt ca. 303 besøkende, hvorav 31 barn, samt holdt åpent 44 dager. 
For kalenderåret 2020 har vi hatt 492 besøkende og holdt åpent 57 dager. 
 
Foreningen har i skrivende stund 129 betalende medlemmer, 9 færre enn for ett år siden. 
Foreningen administrerer Facebook-gruppen Fornebuhistorisk forening og denne gruppen har over 
2.800 medlemmer. Til tross for et stort antall i denne gruppen erfarer vi at disse medlemmene (som ikke 
er betalende medlemmer av foreningen) har ingen, eller minimal, intensjon om å bidra aktivt i 
foreningens arbeid. Likevel er denne gruppen med på å skape blest om foreningen. 
 
Vi ønsker å være noe restriktive med hensyn til hva vi tar til oss av gjenstander. Vi setter stor pris på 
bidrag, men det er viktig at det som doneres skal være relatert til Fornebu flyplass eller Fornebulandets 
historie. Vi ber derfor om at vi kontaktes først før vi tar til oss nye objekter. 
 
 
Fornebu, 30. mars 2021 
 
 
 
Styret i Fornebuhistorisk forening 
 
Ole Johan Beck    Arild Haugan 
Styreleder    Nestleder 
 
Helge Steensen    Odd Arnestad 
Styremedlem    Styremedlem 


