D/S Hvalers venner
Årsberetning 2019 for D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 25.februar 2019 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 2019.
Organiseringen av dugnadsarbeid og ikke minst kontakt med leverandører og firmaer, kontroll med
regnskap og medlemsregisteret, innkjøp av produkter, planlegging og gjennomføring av ulike
arrangementer som Hvalers venner er med på, er oppgaver styret har arbeidet med i 2019.
Arbeider på båten i 2019.
Det ytes stor, kvalitetsfull og tålmodig innsats fra dugnadsgjengen på mange områder. Til vanlig
møter ca. 20 mann på tirsdager, mot slutten av året også stadig noen på damesiden. Onsdager møter
i tillegg «maskingjengen», med 5 mann. I tillegg kjøpes det tjenester fra mange håndverksbedrifter i
området hvor spesielt samarbeidet med Maritime Center Fredrikstad er viktig for arbeidet med båten
Fremdriften i 2019 har vært meget god og vi nærmer oss en ferdig båt.
De viktigste arbeidene er:
- Ferdigstilling av livbåtdekket med legging av seilduk og montering av daviter
- El-arbeider: Hovedtavle med sikringsskap og belysning i alle rom er montert
- På akterdekket er tralverket over styringssystemet montert
- Alle hovedkomponenter på hovedmotor er montert
- Automatisk brannslukkeanlegg er montert
- Forsalong er ferdigstilt
- Ballast er ferdigstilt
- Mast og rigg er på plass
- Trearbeider i midtsalong er på det nærmeste ferdigstilt
- Livbeltekasser er ferdige
- Diverse blikkenslagarbeider er utført
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D/S Hvalers venner
Dugnad Oppgaver
Praktisk dugnad på båten
Tegning, beregninger, konstruksjon
Planlegging, arbeidsledelse, rapportering
Styrearbeid stiftelsen og venneforening
Redaksjon/utgivelse eget informasjonsblad
Salg og PR diverse arrangement
Foredrag og undervisning (skoler, foreninger m.m.)
Sum dugnadstimer 2019

Antall personer
25
3
7
13
7
20
2

Timer
5600
350
2500
800
300
550
30
10130

Annet arbeid
Vi har deltatt med informasjonsstand, café med salg vafler, kaker og kaffe, i tillegg til salg av våre
våre effekter under disse arrangementene for å samle støtte til båten.
❖ Tall ships races Fredrikstad
❖ Bygdedagen på Kystmuseet, Spjærøy

❖
❖
❖
❖

Eplefestivalen på Rove, Kirkøy
Hvaler kulturvernforenings julemarked på Kystmuseet, Spjærøy
Gjort betalt oppdrag med montering av rammer for Nordisk frimerkeutstilling
Fått laget egne frimerker med Hvalerbåten som motiv

Foredrag og informasjon ellers:
❖ Diverse visninger for enkelt-personer og grupper om bord
❖ Foredrag for Norsk Forening for Fartøyvern.
❖ Foredrag for Gressvik Røde Kors
❖ Deltatt på møter om Isegran som et fremtidig fartøyvernsenter
Avisa/informasjonsarbeid
Også 2019 er det laget 2 aviser, et sommernummer og et julenummer. Avisa har en egen
redaksjonskomite. Avisa sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og
forretningsforbindelser, totalt ca. 725 eksemplarer.
.
Det er også for 2019 laget og solgt egen kalender og profilprodukter.
Hvalers Venner er aktiv på facebook og websiden hvor det legges jevnt ut info om vår aktivitet.
Økonomi
Stiftelsen har mottatt ca. 2.900000 i støtte fra ulike instanser i 2019 med små og store beløp.
Venneforeningen har bidratt med 184.500 kr til Stiftelsen
Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 614 medlemmer og 19 andelshavere og 90 forretningsforbindelser.
Netto tilgang av medlemmer i 2019 er 19.
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Det lages for øvrig en fyldig årsrapport til Riksantikvaren hvert år fra Stiftelsen som ligger på vår
hjemmesider og facebook hvor man kan lese mer i detalj om hva som har skjedd i 2019
.
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