D/S Hvalers venner
Årsberetning 2020 for D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 26.februar 2020 hatt følgende sammensetning.
Leder: Per Arild Andersen
Nestleder: Rino Walther Kristiansen
Kasserer: Hans Amund Lunde
Sekretær: Steinar Haugsten
Styremedlem: Tom Bart Hansen
Representant Stiftelsen: Knut Alnæs
Formål
Foreningens formål er å bistå stiftelsen D/S Hvaler i dens arbeid med å restaurere og sikre fremtidig
drift av den gamle rutebåten «Hvaler».
Styrets virksomhet
Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2020 hvorav 1 digitalt. Koronasituasjonen har gjort 2020 noe
spesiell hvor særlig dugnadsarbeidet er blitt sterkt redusert. Også de fleste arrangementer som
Venneforeningen deltar i er blitt avlyst i 2020, slik som Eplefestivalen på Hvaler med flere.
Venneforeningen har overtatt ansvaret fra Stiftelsen om salg av effekter. I 2020 har Styret hatt flere
møter med prosjekt Sjøreisen som er et kommunalt prosjekt som markedsfører gamle og nye sjøveier
til Fredrikstad og Hvalerøyene.
Styret har sagt opp avtalen med tidligere regnskapsfirma om innkreving av medlemskontingenten og
inngått avtale med et nytt hvor vi gjør mye av arbeidet selv. Det spares det mye penger på.
I 2020 har styret arbeidet med oppdatering av vår hjemmeside og facebookside.
Arbeider på båten i 2020.
De fleste i dugnadsgjengen er medlem av Hvalers Venner. Som det fremgår av vedtektene er
Venneforeningens formål å bistå Stiftelsen i dens arbeid med å restaurere Hvaler.
Styret i Stiftelsen står ansvarlig for gjennomføringen av restaureringen med bistand fra
Venneforeningens medlemmer.
Fra nedstengingen i mars har dugnadsarbeidet blitt sterkt redusert.
Dugnadsarbeidet har blitt utført enkeltvis på båten og i bua, lageret på Bjørneby og i
vaktmesterboligen. Dette har naturlig nok forsinket fremdriften av båten, men det har blitt utført
betydelig arbeid også i 2020.
De viktigste arbeidene er:
- Bygging av benker langs skutesider på fordekk, akterdekk og midtsalong
- Gjort ferdig nødstyringssystemet
- Montert luftelyrer for maskinrom
- Påbegynt arbeid med ny manøversøyle.
- Laget nye sjøvannsinntak ved slippsetting
- Malt hele båten på nytt utvendig ved slippsetting
- Livbåtene og livbåtkassene er blitt malt
Det praktiske dugnadsarbeidet er anslått til ca. 3600 timer
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Annet arbeid
Stiftelsen har inngått leieavtale med Fredrikstad kommune om bruk av den gamle vaktmesterboligen
som landbase og kontor. Hvalers Venner har bistått med innvendig oppussing, som er et betydelig
arbeid, mens Fredrikstad kommune står for det ytre vedlikeholdet. Det ble søkt om tilskudd fra
Sparebankstiftelsen til innvendig oppussing, men vi nådde ikke opp denne gangen.
Stiftelsen er godt i gang med planlegging og forberedelser for drift av Hvaler hvor Hvalers Venner er
med i de ulike arbeidsgruppene.
Avisa/informasjonsarbeid
Også 2020 er det laget 2 aviser, et sommernummer og et julenummer. Avisa har en egen
redaksjonskomite, utgått fra Venneforeningen, som har ansvar for innhold, trykking og utsendelse.
Avisa sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og forretningsforbindelser, totalt ca. 725
eksemplarer.
Hvalers Venner er aktiv på facebook og websiden hvor det legges jevnt ut info om vår aktivitet.
Økonomi
Medlemskontigenten utgjør 172000 kr i inntekter som tilsvarer 485 betalende medlemmer, mens
trykking og utgivelse av avisa utgjør den største utgiften på ca. 60.000 kr.
Venneforeningen har bidratt med 350 000 kr til Stiftelsen i 2020
Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 614 medlemmer og 19 andelshavere og 88 forretningsforbindelser.
Det lages for øvrig til en fyldig årsrapport til fra Stiftelsen som ligger på vår hjemmesider og facebook
hvor man kan lese mer i detalj om hva som har skjedd i 2020.

Fredrikstad 10.mai 2021

Per-Arild Andersen
Leder

Rino Walther Kristiansen
Nestleder

Hans Amund Lunde
Kasserer

Steinar Haugsten
Sekretær

Tom Bart Hansen
Styremedlem

Knut Alnæs
Representant Stiftelsen

D/S Hvalers venner
Postboks 907
1670 Kråkerøy

Telefon 901 705 87
E-post: steinar.haugsten@dshvaler.no
Internett: www.dshvaler.no

Org.nr. 993 760 641
Bankkonto nr. 1111 10 06638

