Årsberetning 2019
Thamspaviljongen Støtteforening (TS)
Organisasjonsnr. 915837468

Virksomhet
Støtteforeninga skal vedlikeholde og drifte stavkirkebygningen som var Norges
paviljong ved verdensutstillingen i Chicago i 1893. Den ble hentet hjem av
frivillige i Prosjekt Heimatt, restaurert og gjenreist på Orkanger.
Støtteforeninga donerte Thamspaviljongen til Orkdal kommune på
åpningsdagen 9. september 2017.
Virksomhetsområdet til TS er utleie til alt fra bryllup til minnesamvær samt
omvisning for turister, lag og organisasjoner. Aktivitetene foregår hovedsakelig
i sommerhalvåret.
Årsregnskapet med driftsstatus
I paviljongens 3. driftsår ble driftsinntektene kr 434 402. Dette er en økning på
24 % fra året før. Reelt årsresultat (Note 4) ble i 2019 et underskudd på
kr 69 164 mot et underskudd på kr 224 832 i 2018.
Årsregnskapet viser at totalkapitalen var på kr 1 586 841, sammenlignet med
kr 1 752 414 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.19 ble på 99,5 %
sammenlignet med 99,9 % pr. 31.12.18.
Videreføring av frivillig arbeid og god drift sammen med omsetningsøkning gjør
at vi nærmer oss målet om et resultat i balanse. Våre tusener av besøkende
skaper i sin tur omsetning hos øvrig næringsliv i kommunen.
Det bekreftes at årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.
Videreføring av frivillig arbeid og nøysom drift bidrar til en positiv utvikling.
Utfordringen fremover er å øke driftsinntektene.
COVID-19 ble den 12.03.20 erklært som pandemi. Denne påvirker samfunnet
og ikke minst reiselivsnæringen. Varigheten av null i omsetning sammen med
mulig reduksjon av driftskostnader vil være bestemmende for
resultatutviklingen. Vi har en reserve i sparte midler fra opprinnelig tilskudd fra
støttespillere av Prosjekt Heimatt.
Daglig leder Kjetil Kroksæter sluttet 31.12.19 etter eget ønske.
En ny driftsorganisasjon for 2020 er kommet på plass.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av TS sine eiendeler,
gjeld, finansielle stilling og resultat.
Årets resultatunderskudd belastes annen egenkapital.
Anlegg
Også i 2019 har paviljongen blitt oppgradert for bedre brukervennlighet.
Bygget er tettet og isolert i veggkonstruksjonen der det har vært mulig uten at
det er synlig for publikum.
Videre er to varmepumper plassert diskret i kirkerommet. Dette vil forenkle
oppvarmingen vesentlig i sommerhalvåret, de er støysvake og kan stå på under
bruk. De to utedelene er plassert på servicebygget.
Begge tiltakene gjør bruk av paviljongen adskillig mer attraktiv.
Uteområdet og Rådhusparken er oppgradert, i samarbeid med kommunen,
med brosteinsbelagte øyer under 4 sittegrupper. Dessuten er området rundt
Paviljongen samt gangveier fylt opp med subbus for å lette adkomst for
rullestolbrukere. Det gjenstår planering og tilsåing våren 2020.
Bruk
Det har vært en god økning i bruk av paviljongen der historiefortelling for
grupper er dominerende.
Det har vært ca 4000 besøkende gjennom året, herav 3500 i planlagte
arrangementer.
Tilsammen har det vært 129 (65) arrangementer som er fordelt med 73
historiefortelling, 5 (4) vielser, 5 (7) skolebesøk, 10 (7) selskaper/møter, 17 (9)
konserter, 5 (2) konfirmasjonsselskap, 3 (2) gudstjenester. Paviljongen ble også
brukt til julebord og i markedsføringssammenheng. Tall i parentes gjelder 2018.
Etter avtale har syvendeklassingene i Orkdal kommune besøkt paviljongen.
Turistbesøk kom i skoleferien og det var merkbart med besøk fra Europa i
august.
Markedsarbeid
Hjemmesiden ble reetablert etter virusangrep.
Facebooksiden vår er aktiv med omtaler, nyheter og historier. Av over 2000
lesere er en tredjedel fra USA.
Økningen i besøksantall vitner om særlig god markedsføring mot
turistbusselskap, lag og organisasjoner. Thamspaviljongen er blitt kjent som et
særegent konsertlokale med god akustikk.
Henvendelse til Stavkyrkjeforum for å bli presentert sammen med Norges
stavkirker på siden til Riksantikvar og Fortidsminneforening ble avslått. Isteden

har vi valgt å presentere middelalderkirkene sammen med Thamspaviljongen
på vår egen hjemmeside. Tross alt er The Norway Building et monument over
Norges stavkirkehistorie. Vi har ennå ikke fått vekket interessen til
stavkirketuristene, et stort marked.
Det gjenstår også å fange interessen hos cruiseturister.
Miljø
Det har ikke forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret. Arbeidsmiljøet
mellom Heimattfolket med guider, dugnadsfolk og øvrige støttespillere er godt.
Avfall fra virksomheten kan sammenlignes med husholdningsavfall, dette er
levert til miljøselskapet HAMOS. Avløpsutslipp går til kommunens renseanlegg.
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