ÅRSMØTE I BAUTAHAUGEN SAMLINGER
Torsdag 27.03.14 kl. 19.00
Sted: Hedalen barne- og ungdomsskole
Tilstede fra styret: Rønnaug Sørlie(leder), Olaf Ødegård(nestleder), Elling
Fekjær(styremedlem), Sigrid Haugen(venneforeningen), Tor Ingar Nordby(kasserer) og Gunn
Karin Fossholm(sekretær)
Andre: ca. 25-30 personer
Rønnaug Sørlie ønsket velkommen til Bautahaugens første årsmøte!
Sak 1- Valg av ordstyrer m.m.
Rønnaug Sørlie ble valgt til ordstyrer og Gunn Karin Fossholm ble valgt til sekretær. Oddvar
Gran og Odd Arne Klemmetsrud ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 2 – Årsmelding 2013
Rønnaug Sørlie leste opp begge årsmeldingene.
Viktige momenter i årsmeldinga for Bautahaugen:







Vedtektsendringer- ny organisering
Økonomi
Mølla- restaurering
Venneforeningas innsats- spesielt sommeren 2013
Galleri Bauta – ingen kunstutstilling 2014
Gaver

Merknader:
Det er et positivt samarbeid med nærmeste nabo Joker Hedalen. Det kan nevnes at Joker
Hedalen har bidratt økonomisk med kr 50000,- for å få laget den fine muren som smykker
inngangspartiet til Bautahaugen.
Harald Arne orienterte om prosessen med flyttinga av husa i Vassfaret Dette er veldig gamle
hus, kanskje blant de eldste husa i Vassfaret? Husene ligger veldig fint til. De er flyttet fra
Kjensrudskogen til en skogteig som tilhører Bergsrud Gard. Et av husa passer imidlertid ikke
til muren og må snus 90 grader.
Mølla: Nils Garli orienterte fra Møllegruppa. Prosjektet er godt i gang og har hittil kostet om
lag 550000,- Dette er et krevende arbeid og det er viktig at det blir gjort museumsteknisk
riktig. Målet er å få mølla i så god og trygg stand at det kan arrangeres utflukter dit og males

korn på mølla slik det ble gjort i gamle dager. Dugnader vil bli en aktuell arbeidsmåte i
enkelte sammenhenger for å få sluttført dette arbeidet.

Viktige momenter i årsmeldinga for Bergsrud:









Arven etter Anders og Gunnar Bergsrud - Årsmøtet holdt et minutts stillhet i respekt
og takknemlighet.
Vegen Djupedal – Trestikka- oppgradering i løpet av 2014
Jordskiftedom
Hovedbygningen på Bergsrud
Salg av hyttetomt
Salg av Fjellhytta
Søknad om innlemmelse av Bergsrud inn under Valdresmusea- negativt resultat
Forvaltningsplanen

Elling ga en grundig orientering om eiendommen Bergsrud. Foruten det spesielle
kulturlandskapet, finnes det mye inventar og utstyr som har stått urørt i minst 30 år. Det er
viktig for det nye styret å ta vare på og videreutvikle denne eiendommen i gammel tradisjon
i tråd med intensjonene i forvaltningsplanen. Han signaliserte at det ligger en stor utfordring
og forpliktelse i å ha mottatt denne store gaven.
Kommentarer:






Flere uttrykte bekymring for om det finnes økonomiske rammer og personer som kan
utføre intensjonen i forvaltningsplanen.
Testamentet bør offentliggjøres. Det nye styret må sørge for at dette blir
offentliggjort på en grei måte
Informasjon om fiskebua og båthuset etterlyses. Bygda kan ha felles nytte og glede
av dette.
Bruken av Fjellstad. Kan det bli to utleie- leiligheter der?
Det kom signaler på at man bør være forsiktig med å selge vekk deler av
eiendommen…

Sak 3 – Regnskap og budsjett
Regnskap:
Tor Ingar Nordby presenterte regnskapet for 2013. Det viser et negativt årsresultat
på - 70697,- Sum egenkapital og gjeld: 712815,-

Kommentarer til budsjettet:
Det nye styret bør gjøre undersøkelser på hvor vidt det finnes økonomiske støtteordninger
som kan være aktuelle for Bergsrud Gard å nyttiggjøre seg av.
Hva er det egentlig stiftelsen Bautahaugen Samlinger driver med? Er det museum eller er det
gardsbruk, skogsdrift og utleie av hus?
Å få en vaktmester til Bautahaugen var en drøm for noen år tilbake, som nå har blitt oppfylt.
Kanskje flere drømmer kan la seg realisere?
Sak 4 – Valg
Valget ble ledet av representanter for venneforeninga. Alle 5 styremedlemmer er på valg og
det er 30 stemmeberettigede.
Nytt styre: Rønnaug Sørlie, Tor Ingar Nordby, Elling Fekjær, Mari Olea Lie og Kari Delphin
Holm
Vararepresentanter i nummerert rekkefølge:
1. Arvid Berg
2. Nils Garli
Valgkomite: Olaf Ødegård, Mari Goplerud og Gunn Karin Fossholm
Det nye styret konstituerer seg selv på første styremøte.

Tidligere styremedlem Oddvar Gran avsluttet årsmøtet med et historisk tilbakeblikk på den
økonomiske situasjonen blant annet da Brakastuggua ble satt opp på Bautahaugen. Han
retter en stor takk til Elling Fekjær for han solide arbeid for Bautahaugen i gjennom mange
år.
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