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Guldværket Cirkumferens, gullgruvenes venner 

 

 

 

 

Det vises til innkalling til årsmøte i Guldværket Cirkumferens, Gullgruvenes venner, 

offentliggjort i EUB 22.januar 2014.  Det er ikke kommet inn noen saker på annonsert 

utløpsfrist. Endelig saksliste gjengis nedenfor. 

 

Årsmøte i Guldværket Cirkumferens holdes onsdag 12.mars 2014 på Kafé 

Henrik, Sundet, kl.1900.  Servering. 

Lysbildekåseri: «Severdigheter i Eidsvoll» av Benjamin Baraas. 

Saksliste: 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Årsberetning for 2013 

4. Revidert regnskap for 2013 

5. Revisorberetning 

6. Innkomne saker. Ingen saker er innsendt. 

7. Valg av medelmmer til 

a. Styret 

b. Valgkommite 

c. Revisor 

Frogner, 10.mars 2014 

Grethe Karin Madsen (sign.) 

Leder 

 

 

 

 

 

Org.nr.: 997 806085 
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Årsberetning 2013 

  

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret har siden årsmøtet 13.mars 2013 bestått av: 

Grethe Karin Madsen (leder og sekretær), Bjørn Erik Kittelsen (nestleder), Trond Ruud 

(styremedlem), Lars Saxhaug (kasserer), Magne Bakkehaug (styremedlem), Karsten Sjøli 

(styremedlem), Anders Brandt (styremedlem), Kjell Sjøberg (varamedlem) og David 

Bjørnstad (varamedlem). Revisorer har vært Else Hittnes og Rolf Millidal. Valgkomite har 

vært Anett Kittelsen og Dag Harberg. 

Oppdatering av nytt styre er sendt til Brønnøysundregisteret. 

Det er i perioden avholdt 8 styremøter, 1 arbeidsmøte og 1 årsmøte. Foreningen har hatt 67 

medlemmer som har betalt kontigenten i inneværende år. 

ARBEID 

Dugnadsarbeidet har blitt på mer enn 570 timer, fordelt på: (dette er minimumstall. Alt er ikke 

husket registrert). 

Stier, plakater etc.: 30 timer 

Gapahuk:  190 timer + kjøring: mer enn 1300 km 

Laboratorie/monter: 350 timer 

  

Gapahuken på «Fabrikken» på Brøstadgruva er ferdig og ble offisielt åpnet 1.september med 

over 50 besøkende. Det ble bålkaffe og kaker og saft til ungene. 

Utstillingsmonteren i laboratoriet er ferdig med glass og innlagt LED-lys. Det ble veldig fint. 

Det skal være offisiell åpning 15.juni 2014, kl. 13, i forbindelse med 

«Grunnlovsjubileet». 

 

GRUNNLOVSJUBILEET 

I forbindelse med Grunnlovsjubileet skal laboratoriet istandsettes til et ferdig museum. Det er 

blitt arbeidet med: 

 Utstillingsmonter, som er designet og laget hos snekkerfirmaet Hoelseter i Gullverket. 

 Registrering av alle gjenstandene som er i laboratoriet. Så langt ca.250 gjenstander. 

 Katalogisering av alle gjenstandene. 

 Utkast til Museumskatalogen er klar. 
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 Materialet til 3 forskjellige brosjyrer er klare. 

 Planer for utstilling inne i laboratoriet er under arbeid 

 

ANNET:  

Vi har fått nytt kontonummer i banken: 1503.36.10162. 

Vi har ny Webside: www.gullverketmuseum.no, som blir ferdig i slutten av mars. 

  

KULTURDAG 

Kulturdagen i år ble åpningen av gapahuken på Brøstadgruva 1.september. Rundturen gikk fra 

parkeringsplassen til Bråtan, videre om Putten og til gapahuken (Brøstadhuken) hvor det var 

servering. 

  

ØKONOMISK STØTTE 

Økonomien er god. Viser til revidert regnskap. 

Vi har fått kr. 15000.- fra Eidsvoll kommune. Vi har også fått kr. 15000 fra Riksantikvaren. 

Begge disse har gått til istandsetting av Gullverket Museum Knofsløkken, laboratoriet. I 

tillegg har vi fått kr. 17500 til brosjyrer og opplysningsmateriell til Grunnlovsjubileet. 

Grasrotandelen for 2013 innbrakte kr. 14341 som er et kjærkomment tilskudd til vårt arbeid. 

Det er håp om at flere kan bruke foreningen vår når de tipper hos Norsk Tipping.  

Hos tippekommisjonæren bes om at Guldværket Cirkumferens skal stå som mottaker. 

Organisasjonsnummeret er: Org.nr.: 997 806085 som også skal ligge inne hos 

kommisjonæren. 

Vi søkte om midler fra 2 andre, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelse men fikk avslag på 

begge disse i 2013. 

OMVISNING ETC: 

NRK P2 kultur fikk omvisning og laget et søndagsprogram om «gull». Det var Vera Kvål som 

laget programmet. En geologiprofessor fra UiO og Grethe Karin Madsen ble intervjuet. 

  

 Eidsvoll 12. mars 2014. 

Grethe Karin Madsen (leder)    Bjørn Erik Kittelsen (nestleder) 

 

http://www.gullverketmuseum.no/
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VALG. 

Til styret: 

Grethe Karin Madsen  tar gjenvalg på 2 år 

Bjørn Erik Kittelsen  tar gjenvalg på 2 år 

Lars Saxhaug   ikke på valg 

Karsten Sjøli   ikke på valg 

Anders Brandt   tar gjenvalg på 2 år 

Trond Ruud   ikke på valg 

Bjarne Nordli   ny, på valg for 2 år 

David Bjørnstad (vara) ikke på valg 

Geir Hoelseter (var)  ny, på valg for 1 år 

Revisorer: 

Rolf Millidal   tar gjenvalg 

Else Grethe Hitnes  tar gjenvalg 

 

Valgkommite: 

Anett Kittelsen   tar gjenvalg for 1 år 

_____________  ny 

 

 

 

 

 

  

 


