D/S Hvalers venner
Årsberetning 2015 for D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 20 mars 2015 hatt følgende sammensetning.
Leder: Per Arild Andersen
Nestleder: Rino Walther Kristiansen
Kasserer: Hans Amund Lunde
Sekretær: Steinar Haugsten
Styremedlem: Ole Gjelstad
Representant Stiftelsen: Knut Alnæs
Revisor:
Øivind Beck Andersen
Formål
Foreningens formål er å bistå stiftelsen D/S Hvaler i dens arbeid med å restaurere og sikre framdrift
av den gamle rutebåten «Hvaler».
Styrets virksomhet
Det har blitt avholdt 5 styremøter i 2015. Styret har i 2015 arbeidet og fått på plass et nytt program
For medlemsfakturering med KID som gjør det lettere å inndrive ubetalt kontingent.
Det er lagt ned et stort arbeid i søknad om midler til restaureringen av Hvaler hvor særlig rapporter og
søknader til Riksantikvaren krever mye tid og arbeid. Det er veldig hyggelig å konstatere at arbeidet
har medført økte midler fra Riksantikvaren, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Hvaler
kommune, Norsk Kulturminnefond, foreninger, legater, bedrifter og privatpersoner.
Styret i Stiftelsen har det overordnede ansvar for dugnadsgjengens restaureringsarbeid. I 2015 er det
laget en prosjektplan som strukturerer arbeidet og fordeler ansvar for de ulike dugnadslag
Styret i D/S Hvalers Venner har arbeidet med å bedre vår webside og facebookside da styret mener
at informasjon og kommunikasjon ut mot befolkningen er meget viktig. Det jobbes også med å
supplere med ulike profileringsprodukter (genser, trøye, lue, krus, maleri, medaljer etc.)
D/S Hvalers Venner har også i 2015 deltatt på Havnefestivalen på Skjærhalden og Eplefestivalen på
Kirkøy. Nytt i år var «Barnas Dag på Isegran» i september hvor vi hadde stand på brygga utenfor
båten, Det kom mange på besøk på vår stand. På Isegran har vi også hatt en egen sponsordag for
private og offentlige bidragsytere.
Venneforeningen opplever miljøet på Isegran som stimulerende og hyggelig hvor vi har fått et godt
samarbeid med Maritime Center Fredrikstad og Østfoldmuseene.
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Restaureringsarbeidet
Arbeidene med Hvaler i 2015 har blitt utført av Dugnadsgjengen og av profesjonelle firmaer.
Konstruksjonstegninger og tekniske beregninger er utført av dugnadsgjengens Thor Willy Eriksen og
OleTorp.
Alle dugnadsarbeidere er medlemmer av Venneforeningen og gjør en stor innsats med restaurering
av «Hvaler».
I 2015 har mesteparten av dugnadsarbeidet blitt gjennomført på dagtid, hver tirsdag mellom kl. 10.00
og 16.00, hvor det møter mellom 10 og 20 kjekke menn i sin beste alder. Båten har siden 31.mars
2015 ligget på Isegran.
Det har blitt registrert timeforbruk på dugnader som ansås til ca. 100.000 timer i løpet av alle de årene
vi har holdt på.
I oversikten vi har sendt Riksantikvaren for 2015 har vi beregnet følgende:
- Praktisk dugnad:
12 mann i snitt 2 ganger i uka: 5400 timer
- Administrasjon:
- Planlegging, søknader, oppfølging firmaer, styrearbeid Stiftelsen, regnskap:1700 timer
- Konstruksjon, tegninger, innhenting av historisk materiale, arkivering:1700 timer
- Vedlikehold av medlemsregister Venneforeningen, styremøter, stands, salg av effekter,
regnskap etc.: 500 timer
- Informasjonsarbeid: Blad og vedlikehold av nettsider 150 timer.
Til sammen ca. 9400 timer i 2015 eller ca. 5 årsverk.
Det har blitt gjennomført mye større arbeider i 2015. Nevnes kan:
- Arbeid med hovedmotor, reverseringskasse og akslinger
- Diverse rørleggearbeider
- Innstallering av septiktanker
- Bygging av aktersalong
- Bygging og montering av styrhus
- Restaurering av livbåt
- Laget nytt skylight
- Montering av skorstein
- Bygging av brofront
Utenom arbeid med selve båten har dugnadsgjengen utført et stort arbeid med flytting av båt og ikke
minst boder, containere og utstyr fra Seut til Isegran, Etableringen på Isegran med ny redskapsbod på
brygga har også tatt mye tid.
I tillegg arbeid med Hvaler har opphuggingen av Høvdingen med medfølgende opprydding blitt
sluttført i 2015.
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Avisa/informasjonsarbeid
Avisa ble også i 2015 utgitt etter planen med utgivelse i juni og i desember. Avisen sendes til alle
medlemmer, andelshavere, sponsorer og forretningsforbindelser, totalt ca. 900 eksemplarer.
Det er også for 2015 laget og solgt egen kalender og profilprodukter.
Hvalers Venner er aktiv på facebook og websiden hvor det legges jevnt ut info om vår aktivitet.
Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 653 medlemmer i Hvalers Venner, 151 andelshavere og 65
forretningsforbindelser. Venneforeningen har bidratt med 135 000 kr til Stiftelsen.
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