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Styrets årsberetning for 2013  

Styret har bestått av: 

Leder    Ola Schjei 

Styremedlem/kasserer Odd Bjørn Wekre 

Styremedlem/sekretær Roald Veimo 

Styremedlem   Øystein Walberg (oppnevnt av Verdal historielag) 

Styremedlem    Olav Nyberg  

Styremedlem   Johannes Sollid  

 

Vararepresentanter til styret: 

Svein Guddingsmo (Verdal historielag) 

Kjetil Aarstad 

Inge Haugan 

 

Revisorer 

Olav Valstad og Øystein Walberg 

 

Valgkomite 

Kjetil Aarstad og Olav Nyberg 

 

Foreningen hadde ved årets utgang 13 enkeltmedlemmer og ingen bedriftsmedlemmer, men det er 

gjort tiltak for å bedre disse tallene. 

 

Innledning 

Nok et vellykket år for foreningen i den forstand at alle prosesser og organisering foregår i en svært 

kameratslig og god tone. 

Det står selvsagt også utfordringer i kø, blant annet må nevnes at jobben med å skaffe nye 

medlemmer har høy prioritet og at driften av foreningen må baseres på at Nasjonale Festningsverk 

og Verdal kommune fortsetter sitt gode samarbeid med oss.    
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Styremøter og administrative forhold 

Det er holdt 4 møter i styre og arbeidsutvalg gjennom året og tradisjonen tro har enkeltmedlemmer 

lagt ned et betydelig arbeid i den forbindelse.  

Foreningen har også hatt møter med både Jan Juberg og Værdalsbruket i forbindelse med 

jobben å skaffe sponsorer til bokprosjektet. 

 

Aktuelle datoer gjennom året: 

 

Årsmøte avholdt på SNK 16. april: 

Valgkomiteens innstillinger ble fulgt og alle tillitsvalgte ble valgt med akklamasjon. Ingen 

kontroverser av noe slag og årsmøtet forløp i sedvanlig god tone. 

 

MOT-arrangement 16. mai: 

Arrangørene er svært glad for og positive til at foreningen stiller Søndre Galleri til disposisjon for 

denne tradisjonen. 

 

Saluttering på 17. mai: 

Verdal kommune leverte også i år en forespørsel om å forestå jobben med å avfyre de faste 21 

skuddene i Mo-parken kl 08:00. Foreningens medlemmer påtok seg oppgaven med glede og etter 

salutten var VK vert for frokosten som ble servert på Verdal Hotell.  

 

Sjette året med ansatt vedlikeholdsformann: 

Kjetil Aarstad fortsatte i jobben og tilbakemeldingene fra NF er at vi får beholde ordningen i 

”overskuelig” framtid. Årets oppgaver har vært nokså mangfoldige og dette er gjennomført:  

 Forefallende vedlikeholdsoppgaver 

 Utplassering av to nye tørkeaggregat i Søndre galleri 
 

Åpen dag i Søndre Galleri den 16. juni og 15. september: 

Søndre Galleri var åpent nesten hver søndag i perioden 16. juni til 15. september. Vi både åpnet og 

avsluttet sesongen med ”åpen dag”. Det viser seg å stimulere besøket slik at vi selger kaffekopper, 
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bøker og kaffe i mye større grad enn på «vanlige» dager. Avslutningsdagen stekte vi vafler og dette 

var meget populært. Besøket på vanlige søndager varierte. 

 

Bokutgivelsen om festningene: 

Roald Veimo har lagt ned et formidabelt arbeid med å skrive bok om festningene våre og i tillegg til 

jobben med innsamling av fakta, vurdering av kildene og selve skrivingen har det vært en rekke 

møter med både Historielag, bokprodusent og økonomiske støttespillere. 

Både lokalt næringsliv og eksterne bedrifter har bidratt i tillegg til det offentlige ved Verdal kommune 

og NT-fylkeskommune. 

 

Stengingen av Nordre Galleri fortsetter: 

På grunn av konstant tilsig av vann gjennom tunneltaket har de vannfaste platene i kryssfiner fra 

1995 omsider takket for seg og faren for at hele takkonstruksjonen gir etter er overhengende, og 

minst 60 meter med tak må utbedres. NF sitter med nøkkelen til når eller om Nordre Galleri skal 

gjenåpnes. Foreløpig er ikke DVB prioritert blant de tiltak som krever utbedringer over NF’s 

budsjetter. 

 

 

Siste åpningsdag i Søndre Galleri den 15. september:  

Tradisjonen tro stilte mange av medlemmene i uniform denne dagen og vi fikk markert en fin 

avslutning på publikumssesongen med nok en Åpen Dag. Nærmere 50 besøkende denne 

dagen viser at dette er populært. 

 

Kommandotur til Hysnes Fort den 19. oktober: 

Årets busstur gikk via omveier(E6 var stengt i Bjørga) til Skarnsundet, videre til Rissa og Hysnes. 

Vertsskapet på fortet besto av Magnar Sivertsvik og hans kone. De sørget for en flott omvisning i et 

anlegg som hadde vært omtrent totalt forfalt, men med møysommelig arbeid, tålmodighet og gode 

kontakter innen Forsvaret er anlegget i dag bygget opp til omtrent samme tilstand som da fortet var i 

drift. En historie med mange likhetstrekk ved vår. 

Etter omvisning både i bunkersen og på kanonen ut mot sjøen ble vi servert lunsj i messebygget 

nedenfor bunkersen.   
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Boklansering og Onsdagstreff på SNK 27. november:  

Gjennom prosessen med boka til Roald hadde vi tidlig kontakt med SNK for å lufte tanken 

om et onsdagstreff i forbindelse med boklanseringen. Dette ble meget positivt mottatt av Per 

Steinar Raaen ved SNK og en dato ble bestemt. For at det hele skulle ha en videre ramme enn 

bare boka engasjerte DVB Lars Borgersrud til å holde et foredrag om mellomkrigstida i 

Norge ettersom dette var «våre» festningers tidsepoke. Borgersrud kunne fortelle en usminket 

historie om politiske hendelser som ikke gjerne blir trukket fram i dag. Til tross for svært 

dårlig vær over Innherred den kvelden fant rundt 40 personer veien til Stiklestad. 

 

 

Juleavslutning på SNK 21.desember:  

Foreningen inviterte sine medlemmer og støttespillere gjennom året til en uformell middag 

med julemat på SNK og dette ble en god avslutning på nok et begivenhetsrikt år i foreningens 

regi. 

 

Besøkstall 

Vi kan fastslå at besøkstallene heller ikke sommeren 2013 ble som forventet, ettersom det ikke er 

besluttet sentralt i NF at taket i Nordre Galleri skal utbedres. Nordre er derfor som allerede nevnt, 

fremdeles avstengt. 

  

Nasjonale Festningsverk 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra NFV og de vil fortsette å være et svært solid fundament for alt 

videre arbeid. Dog skal sies at det er mange om beinet her også og alle mener selvsagt at sine 

festninger er viktigere enn andre så noe ”masing” må vi nok finne oss i!   

 

Foreningens vedtekter 

De nye vedtektene som trådte i kraft i 2012 går videre uten noen praktiske konsekvenser for den 

jobben som gjøres. 

 

Samarbeid 

Hjemmesiden utført av og designet av Smart Media ved Vegard Forbord fungerer fint og har gitt oss 

en mye enklere hverdag ifm vedlikehold og presentasjon av nyheter.  
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Samarbeidet med Rinnleirets venner fortsetter. Avtalen om å disponere et rom i en av brakkene på 

Rinnleiret løper videre. Dette kan brukes, både til faste utstillinger, oppbevaring av utstyr og mindre 

møter. Vi har også fått anledning til å disponere plass i en av stallene til større utstyr.  

 

Økonomi  

Foreningen har som alltid god kontroll på økonomien. Det vises for øvrig til revidert regnskap. 

 

Eier- og ansvarsforhold 

Eier av anleggene er Forsvaret, v/ Nasjonale Festningsverk (NFV), Verdal kommune forvalter 

anleggene etter avtale med NFV. Det foreligger utkast til ny avtale mellom NFV og Verdal kommune 

som regulerer rettigheter og plikter for partene. Foreningen til bevaring av De Værdalske 

Befestninger disponerer anleggene etter avtale med kommunen.  

Det er styrets oppfatning at samarbeidsavtalen mellom DVB og kommunen bør være til kontinuerlig 

revisjon da dette sikrer en god dialog med både lokale og sentrale myndigheter. 

 

Eiendeler 

Vi disponerer nå noen færre eiendeler enn tidligere år, men dette finnes: 

1 stk 7,5 kW aggregat(står i aluhuset vest for Nordre) 

1 stk 10 kW aggregat(står på en henger i Vaterholmen leir) 

2 stk kjøkkentelt(utleid til Tromsdalsopplevelser) 

4 stk matconteinere(2 stk på Østnes og 2 stk hos Kjetil) 

Ca 450 kaffekopper med foreningens logo 

13 stk artilleriuniformer modell 1894 

1 stk signalhus(plassert ved stien til galleriene) 

 

Videre er det oppstilt 5 kanoner i anleggene(1 stk i Nordre, 3 stk på Bergylen og 1 stk på Stene), pluss 

at vi disponerer en ”Stangs kanon” med forvogn(står på Rinnleiret). Kommende år skal det foretas 

oppussing og smøring av kanonene på Bergylen. 
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Takk 

Styret takker alle for godt samarbeid, spesielt innad i foreningen der humør og latter antagelig er den 

aller viktigste ingrediensen i alle sammenhenger vi møtes.  

Vi retter også en spesiell takk for støtte og godt samarbeid til våre medlemsbedrifter, og Verdal 

kommune. Takken omfatter alle organisasjoner og enkeltpersoner som på en eller annen måte har 

hjulpet oss til å nå våre mål. Endelig, en takk til lokale media for god og positiv omtale i forbindelse 

med våre aktiviteter også i 2013.  

 

Verdal den 17. mars 2014 

 

 

For styret: 

 

Ola Schjei       Roald Veimo                                   

               

leder        sekretær 

 

 

 


