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Kort om bakgrunn
Bærum kunstforening mottok for 2020 ekstraordinær støtte fra
kommunen på kr. 350.000 i tillegg til ordinær fyrtårnstøtte på kr.
250.000. Den ekstraordinære støtten på kr. 350.000 er vi svært
takknemlig for, og den var helt avgjørende for at kunstforeningen
kunne overleve i 2019/2020. Foreningen var teknisk konkurs pr.
årsskiftet 2018/2019 etter flere år med underskudd pga. sterkt
varierende salg og for høye faste kostnader. For å kutte og tilpasse
kostnadene sa vi opp daglig leder senhøstes 2019 og kuttet hardt ned
på alle andre kostnader. En person i styret tok bl.a. over all
regnskapsføring. Daglig ledelse og drift utføres i dag på frivillig basis i
enda større grad enn før.
Vår 5-årige leiekontrakt ble i 2019 forlenget, men vi var nødt til å
akseptere et forhøyet leienivå etter flere forhandlingsrunder hvor vi
klarte å få leieøkningen ned. Pga. den pressede økonomiske
situasjonen turte vi bare å gå inn på en 2-års forlengelse ut
2021. Også andre lokaler i Sandvika ble vurdert, men vi fant ingen
lokaler med lavere leie og en tilsvarende gunstig beliggenhet som vi i
dag har i Kinoveien.
Foreningens situasjon i dag
Vi har nå fått kontroll på vår økonomi, og utstillingene og de
kunstneriske aktivitetene høster mye ros fra både de kunstnerne som
stiller ut og fra publikum. I tillegg er beliggenheten mot det flotte og
renoverte elvepartiet svært gunstig. Men prisen for dette er bla. en

høy husleie som kommentert over. – Husleiekostnadene er på i alt kr.
600.000 og er vår største kostnadspost.
I mars i år måtte vi stenge foreningen midt i en pågående og vellykket
utstilling pga. epidemien. I fire måneder stanset all inntektsgivende
aktivitet, og vi kvalifiserte bare i begrenset grad til kompensasjon fra
myndighetene. Huseier var heller ikke villig til å delta i noen nasjonal
dugnad, til tross for flere henvendelser. 2020 blir derfor et tøffere år
enn vi hadde forutsett, og hvor vi forsiktig hadde lagt opp til en
nullbudsjett. – Ved siden av den støtten vi mottar fra kommunen er
foreningen et kommersielt foretak i motsetning til mange andre
kunstforeninger. Vi lever av salgsinntektene samt en stor frivillig
innsats fra våre medlemmer.
Vi mener at foreningen vår er en identitetsbærer og viktig bidragsyter
for å skape et godt miljø i Sandvika og for alle kommunens
innbyggere, - og ikke minst med vår gode beliggenhet langs
Sandvikselven og mot Sandvikas sjøfront.
Økonomisk behov
Vi tillater oss å søke om et ekstraordinært årlig støtte på kr. 300.000,
ned fra kr. 350.000 i fjor. Det er sterkt ønskelig om dette beløpet
også kan legges inn i budsjettet for en 3-årsperiode 2020 –
2023. Dette vil skape forutsigbarhet for vår drift, både for å møte
vår høye husleie og de store fluktuasjonene i salgsinntekter og
likviditet fra våre utstillinger. Av 10 årlige utstillinger er det ofte bare
2-3 utstillinger som oppnår et godt salg, og hvilke utstillinger det vil
bli er det svært vanskelig å forutse, slik denne bransjen er.
Skulle det være ønskelig med nærmere informasjon må dere bare ta
kontakt. Vi stiller når som helst i et avklarende møte dersom det er
ønskelig.
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