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ÅRSBERETNING 2020
Styrets sammensetning:
Styret har i 2020, tilsvarende som i 2019, bestått av:
- Peter Hatfield, leder
- Ida Regine Brissach, nestleder
- Trude Johansen, sekretær
- Gina Marie Engen, kasserer
- Even Brodwall, styremedlem
- Vara: Reidun Gran og Dan Arve Eliassen
I løpet av året har både Ida Regine Brissach og Trude Johansen gått ut i
foreldrepermisjon, og begge varamedlemmer har derfor blitt tatt inn i styret. Styret
har hatt 4 møter i løpet av året.
Aktiviteter:
Det har blitt arrangert hornhelg i Harstad i januar, hvor Norsk Hornklubb bidro med
5000 kroner i slutten av 2019. Det skulle arrangeres nordisk hornseminar på
Færøyene i månedsskiftet juni/juli, men dette ble avlyst grunnet koronapandemien.
I Trondheim skulle det arrangeres en horndag i november i samarbeid med NMF og
Hoyer, men denne ble også utsatt grunnet smittesituasjonen.
Smittesituasjonen har ført til et svært lavt aktivitetsnivå for Norsk Hornklubb, hvor
utgivelsen av Hornposten er den eneste aktiviteten som styret har gjennomført i år.
Vi håper smittesituasjonen bedrer seg i 2021, slik at vi får gjennomført aktivitetene
som ble utsatt fra 2020.
Hornposten:
Medlemsbladet har blitt utgitt med to nummer i løpet av året; en utgave i sommer
(nr. 78) og en utgave rett før jul (nr. 79). Dette til tross for at vi fortsatt ikke har lyktes
med å finne noen i rollen som redaktør for Hornposten. Styret har samarbeidet om å

få samlet inn materialet til Hornposten tilsvarende som i fjor. Hornposten har i år
blitt trykt hos Skipnes Kommunikasjon.
Økonomi:
Hornklubben går i 2020 med et overskudd på 6.515,59 kroner.
Grunnet koronapandemien, har Norsk Hornklubb hatt et lavt aktivitetsnivå, noe
som gjenspeiles i regnskapet. De eneste kostnadene som klubben har hatt i løpet av
året knytter seg hovedsakelig til trykking av Hornposten, og inntekten består for det
meste av medlemskontingent. Vi har fått inn noe mindre medlemskontingent i 2020
enn i 2019, men dette kan være på grunn av koronapandemien.
Ved årets slutt har Norsk Hornklubb 79.030,87 kroner i bankinnskudd.
Ut ifra dette kan vi si at Hornklubben har en stabil økonomi.
I 2019 startet prosessen med å bytte bankavtale fra DNB til BN Bank, og denne
prosessen ble avsluttet i 2020. Kundeforholdet i DNB ble sagt opp mars 2020, og BN
Bank er nå Norsk Hornklubbs eneste bankforbindelse.
Medlemmer:
Ved årsslutt har Norsk Hornklubb 165 stemmeberettigede medlemmer.

For styret i Norsk Hornklubb,
Peter Hatfield
Leder

