Kjære venner av Stiftelsen Horten Bilmuseum!
Etter litt over 34 års betydelig frivillig innsats for bilkultur og bilhistorie har styret i stiftelsen
dessverre besluttet å avvikle Horten Bilmuseum – og dermed stiftelsen som i alle år har drevet dette
museet.
Stiftelsen har i årene etter at Horten kommune og Vestfold fylkeskommune trakk tilbake sin
økonomiske støtte etter politiske vedtak i 2004, hatt store utfordringer med å få til en økonomisk
forsvarlig drift. Til tross for et årlig driftsbudsjett i størrelsesorden kr. 160.000 har det ikke vært mulig
å få dekket inn dette ved ordinære inntekter. Heller ikke bidragene fra enkelte sponsorer – både
private og bedrifter – har vært tilstrekkelige.
Stiftelsen har også ved forskjellige anledninger de siste 10 år forsøkt å søke økonomisk støtte andre
steder, men dessverre uten å lykkes spesielt godt med det.
Med en såpass krevende økonomisk situasjon ser styret heller ingen løsninger for å kunne
videreutvikle museet, samlingene og måten vi presenterer vårt budskap på. For å kunne inspirere nye
generasjoner med god historiefortelling må samlingene presenteres med pedagogiske virkemidler og
løsninger som krever investeringer langt utover hva vi har muligheter til.
Søndag 26.8.2018 blir derfor vår siste åpningsdag, og det vil bli fri inngang for alle som ønsker å
benytte siste mulighet for å besøke museets fine samling av historiske kjøretøyer!
Vi starter allerede i september med tilbakeleveringen av innlånte utstillingsgjenstander til sine
respektive eiere. Eventuelle verdier tilhørende stiftelsen, etter oppgjør av gjeld og
avviklingskostnader, vil i tråd med stiftelsens vedtekter bli gitt i gave til en organisasjon med
tilsvarende formål.
Vi ønsker med dette å takke for all den bistand og støtte vi har fått fra forskjellig hold gjennom årene.
En spesiell takk til eiere av biler og andre utstillingsgjenstander – og enkelte trofaste sponsorer som
har bidratt til driften.
Takk også til alle de som har benyttet sin fritid som styremedlemmer i stiftelsen.
Og ikke minst ‐ takk også til alle som har avlagt oss et besøk! Vi har ikke eksakte tall, men anslår at ca.
150.000 besøkende fra alle deler av verden har sett våre samlinger her på Sollistrand i Horten. Vi har
en stor stabel med gjestebøker som vitner om mye ros og positive tilbakemeldinger!
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