Årsmelding for 2016
lagt fram for årsmøtet 16. mars 2017

Bilder fra aktiviteten i 2016

På årsmøtet 17. mars 2016 ble følgende valgt
Verv
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Valgkomite:

Navn
Paul Henriksen
Anne-Lise Eriksen
Arnt-Otto Arntsen
Kjell Ole Brobakke
Tone Bergerud Eriksen
Sverre Stene
Birgit Sandstrøm
Marianne Antonsen
Carsten Henriksen

Antall år
1
2
2
1
1
1
1
2
1

Forslag
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg

Vedtak
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Valgt

Rita Wiborg, Øyvind Fjeldberg og Gerd Ådnem ble valgt for 2 år.

•

Styrets arbeid i 2016

Det har vært avholdt 9 styremøter. Leder for kystmuseet Morten Skadsem har deltatt på de aller fleste møtene
med fast post på programmet. Da Morten har sluttet, går nytilsatt avdelingsdirektør Gaute Jacobsen I
Østfoldmuseene inn i hans sted som deltager på styremøtene fra 2017. Som team har styret fungert meget
godt med felles forståelse av foreningens muligheter og utfordringer. Styret har blitt holdt løpende orientert
om:
•

Foreningens økonomi

•

Fremdriften i prosjektene (Museumshavna, kystledhyttene, kystlekeplassen og Brekke skole)

•

Samarbeidet med Oslofjordens friluftsråd, Kystmuseet Hvaler og Hvaler kommune

•

Å merke seg fra driftsåret 2016

•

Gamle Brekke skole

I 2016 har Hkvf mottatt støtte både fra Norsk kulturminnefond (196.000,-) og fylkeskonservatoren (33.350,-) til
arbeidet. I tillegg bevilget Hvaler kommune kr 50.000,- og Sparebankstiftelsen DNB kr 150.000,-. Arbeidet i
2016 har bestått i istandsetting av vinduer og ytterdør, maling av utvendig vest- og østvegg. Utskifting av
ødelagt panel er gjort på deler av disse veggene. Videre er det satt inn nye bunnsviller og reparert/fuget i deler
av grunnmuren. Det er murt ny pipe over og under tak.
Byggmester Svein Rognli har stått for arbeidet med frontveggen og østveggen. Eivind Børresen, Birgit
Sandstrøm og Ragnhild Nordengen har deltatt på kurs i restaurering av vinduer. Dugnadsgjengen, under ledelse
av Eivind B, har i 2016 utført 200 – 300 dugnadstimer. I tillegg har Eivind stått for en stor egeninnsats og
organisert dugnadsarbeidet på en flott og engasjert måte. Venneforeningen, under ledelse av Kjell Ole
Brobakken arrangerte 13. august «Brekkedagen», et meget vellykket arrangement med rundt 100 tilstede.
•

Nye Nordgårdsbrygga

Med finansiell støtte fra Hvaler kommune og en betydelig egenandel fra foreningen (ca. 170.000,-), har
Nordgårdsbrygga (780 kvadratmeter) blitt ferdigstilt på rekordtid. Start fant sted i oktober 2015 og har pågått
kontinuerlig fram til oktober 2016. Ekstra innsats fra Kennet Baarstad og Leif Hansen i sommer, bidro til at
målsettingen om ferdigstilling i løpet av 2016 ble nådd. Det er kjøpt inn kompressor for å holde området rundt
pålene isfritt. Det er satt opp en 15 kvadratmeter stor sjøbu på brygga som skal huse kompressor for
bobleanlegg, samt gi rom for boder knyttet til kystledhyttene.

•

Kystledhyttene – åpning av en tredje hytte, Mundastu

Arbeidet med den tredje kystledhytta, Mundastua, startet omtrent samtidig med byggingen av brygga. Også på
dette prosjektet pågikk arbeidet gjennom hele vinteren for å komme i mål til åpningen som var satt til 1. juli.
Åpningen ble foretatt av ordfører Eivind Normann Borge med tilstedeværelse av dugnadsgjengen og
representanter for Oslofjordens friluftsråd (OF) samt de første gjestene på hytta.
Leieinntekter fra kystledhyttene bidrar til en vesentlig andel av driftsinntektene, for 2016 ca. kr 106.000,-, en
økning på rundt kr 15.000,- fra 2015. Vi har også i 2016 hatt et meget godt samarbeid med OF.
Fra Lions julelotteri ble det bevilget kr 15.000,- for å tilrettelegge «Klyven» for rullestolbrukere. Arbeidet med
dette startet opp i 2016 og vil bli sluttført før første utleiedato 24. mars 2017.
•

Kystlekeplassen

Fremdriften på kystlekeplassen er blitt prioritert noe ned i 2016 grunnet omfattende arbeid på brygga, og
Mundastua. Vi har imidlertid benyttet bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB (gitt i 2015) til å kjøp av traktor
fra 1948 (Gråtass), baderampe og skøyta Takaka, gjennomført grunnarbeider for Takaka, kjøp av utstyr for fem
grillplasser, istandsetting og fundamentering av «verdens største» ruse og hummertene, innkjøp av
stenhoggerutstyr og fundamentering av fyrlykt gitt av kystverket. Kystlekeplassen vil bli prioritert i 2017.
Hvaler hytteforening bevilget i desember kr 25.000,- til arbeidet med kystlekeplassen. Dette er tredje gangen
at hytteforeningen støtter foreningens arbeid.
•

Brottet og Amfigrotta

I selve amfiet ble det i 2016 kun utført mindre reparasjonsarbeid og tilpasninger på teknisk tårn. Det er startet
et arbeid med å stensette inngangspartiet på Brottet (Arntzen-svingen). I Amfigrotta er bygget gjort ferdig
innvendig og fungerte meget godt som garderobe for sommerens spill. I tillegg er Amfigrotta tatt i bruk som
selskapslokale. Lokalet, der vi kan dekke til rundt 60 personer, har i 2016 gitt oss en inntekt på ca 20.000,-.
Lions Kirkeøy bevilget i 2016 kr 15.000,- til hjertestarter i Brottet. Denne er montert på teknisk tårn.
Utvendig på Amfigrotta gjenstår det fortsatt en god del arbeider i forhold til godkjent byggesøknad (2009).
Dette gjelder både takområdet og avblenning av betongveggene med granitt. Styret i Hkvf er av den klare
mening at arbeidet med å ferdigstille dette arbeidet så langt det er mulig økonomisk.
•

Bygdedagen og Julemarkedet, det nære og gode felleskapet

I samarbeid med kystmuseet ble både Bygdedagen (pinseaften) og Julemarkedet (første lørdag i desember),
gjennomført på en meget profesjonell måte takket være komiteenes arbeid og dyktig ledelse av Anne-Lise
Eriksen. Begge arrangementene trekker flere hundre besøkende. Spesielt skal nevnes at det ubekreftet ble satt
ny rekord for besøk på julemarkedet med 700 – 800 til stede.
•

Avvikling av Brottet kultur AS

Brottet Kultur AS ble opprettet i 2015 for å drifte og utvikle amfiet og anlegget rundt. Erfaringene knyttet både
til manglende slagkraft i styret og høye kostnader forbundet med organisasjonsformen tilsa at styret anbefalte
nedleggelse, noe som ble vedtatt på årsmøtet i 2016. Selskapet fungerte imidlertid i forhold til forestillingene
sommeren 2016 takket være stor innsats spesielt fra Line Eger Heed og Øyvind Wevling.
Det som imidlertid må understrekes som en stor utfordring, er at gjennomføring av forestillingene (skaffe
vakter, personell i kiosken, renhold osv) pr dags dato er lagt på sittende styre. Styret må derfor så snart som
mulig diskutere situasjonen og finne en måte å fylle viktige nøkkelroller knyttet til sommerens forestillinger,
spesielt gjelder dette for området økonomi.

•

Nedgang i medlemstallet
Det er foretatt en «opprydding» i medlemskartoteket som har gitt en nedgang i forhold til i fjor på
rundt 20 medlemmer. Medlemstallet ligger nå på ca 280. Det må være en felles utfordring igjen å øke
medlemstallet.

•

Spesielle hendelser i 2016

Frivilligheten
Den samlede dugnadsinnsatsen knyttet til Hkvf har blitt et meget omtalt og flott «varemerke». At det på ulike
prosjekter og årvisse arrangementer gjennomføres flere tusen dugnadstimer hvert år, vises både gjennom
medieoppslag, gjennom betydelig økonomisk støtte, et positivt omdømme i næringslivet og i det offentlige,
spesielt representert ved Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune. God organisering, trivsel, høy
kompetanse og identifikasjon med kulturvernforeningens verdier er stikkord for den frivillige innsatsen.
Oslofjordprisen
På årsmøtet i Oslofjordens friluftsråds i april ble kulturvernforeningen tildelt Oslofjordprisen for «ekstraordinær
innsats for friluftslivet». Thor-Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen representerte foreningen og
mottok diplom og en flott trebolle fra styreleder i OF, Inger Johanne Bjørnstad.
Deltagelse i Hvaler kommunes arbeid med kulturminneplan
Hvaler kommune har i tre år arbeidet med en kulturminneplan som forventes ferdig behandlet i 2017. Hkvf har
vært med i dette arbeidet både gjennom deltagelse i referansegruppa (Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen) og
ved at Paul Henriksen har skrevet deler av planen. I tillegg har foreningen fått kr 50.000,- av HK for å registrere
låver bygget før 1850. Fra foreningen har Thor-Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen, Gunn Karin Karlsen, Arnt Otto
Arntsen og Paul Henriksen deltatt i registreringsarbeidet som avsluttes i 2017
Nye rekorder for oppmerksomhet på facebook og hjemmeside.
Fra rundt 700 følgere på facebooksiden ved årsskiftet 2015/2016 er antallet nå oppe i over 1100, m.a.o. en
økning på hele 400 som følger oss tett.
Det er imidlertid på hjemmesiden at vi opplever den helt store «følger-skaren». Mens vi i 2015 kunne registrere
10.000 personer som gjorde 28.400 «klikk» på ulike sider (visninger), er tilsvarende tall for 2016 31.600 «klikk»
gjort av 14.800 personer. I 2016 har vi imidlertid sett tekniske svakheter ved administreringen av nåværende
hjemmeside. Dette har medført at et forbedringsarbeid allerede er i gang.
Budsjettvedtak med spennende mulighet
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 vedtok flertallet i Hvaler kommunestyre bestående av
Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne å sette av kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hkvf.
Samtaler om grunnlaget for et slikt mulig prosjekt vil bli ført i starten på 2017.
•

Firmaer og organisasjoner å takke spesielt i 2016
I tillegg til økonomisk støtte fra offentlige organer som: Norsk kulturminnefond, Østfold
fylkeskommune, Hvaler kommune og Østfold vil vi takke følgende for støtten:

•

Lionsklubbene

•

Hvaler hytteforening

•

Sparebanksstiftelsen DNB

•

Bygger’n Hvaler ved Hans Petter Delås

•

Hvaler Rørleggerbedrift ved Rune Svennes

•

AL Elektriske ved Jarle Larsen

•

Kystmiljø AS ved Odd Petter Grindahl

•

Elektrokonsulenten AS ved Terje Johansen

•

Rørleggermester Ingar Langsholdt

•

Entreprenør Morten Nordheim

•

Entreprenør Reidar Juul Reinertsen

Hvaler 20. februar 2017
Styret i Hvaler kulturvernforening

