Wesselgårdens Venner – Årsmelding for 2013

Foreningen Wesselgårdens Venner ble offisielt stiftet i oktober 2005. Ved utgangen av 2013 hadde
foreningen 55 registrerte medlemmer.
Styret har i 2013 bestått av:
Egil Hoem, leder
Geir Rostad, nestleder
Randi Ustad, sekretær
Kristine Kilvik, kasserer
Willy Merkesnes, styremedlem
Aktiviteter i 2013:
Det har vært holdt 6 styremøter. Frem til halvårsskiftet deltok kommunen ved museumsstyreren på
møtene. Siden har leder hatt møter med kultursjefen.
Årsmøtet ble avholdt 15. mai på kjøkkenet i Wesselgården. Foruten styret møtte ett medlem.
Utstillinger: Galleri Eføy, Per Olav Bråthen, Renate Halset
Arbeidsgrupper:
Alle arbeidsgrupper unntatt utstillingsgruppen er lagt ned. Atelier Eføy har fungert som
utstillingsgruppe.
Karl Håpet-spelet ble det ikke noe av i 2013 da en ikke klarte å omorganisere det, og ingen tok på seg
ansvaret med gjennomføring. Venneforeningen frasa seg ansvar for gjennomføring av forestillingen.
Ved kontakt med andre aktuelle arrangører ble det konkludert med at spelet heller ikke blir
gjennomført i 2014.
Dugnader:
I samarbeid med kommunen ble det satt i gang dugnad med oppgradering av kjøkkenet. Kommunen
la nytt gulv, satte inn ny kjøkkeninnredning og nye hvitevarer, mens foreningen tok seg av
malingsarbeidet på vegger og gulv, samt gardiner o.a. Dette ble ferdigstillet i mai måned, slik at
årsmøtet kunne holdes på nytt kjøkken. På slutten av året ble kjøkkenet totalskadet ved en
vannlekkasje i kjøkkenbenken, men man håper å få satt det i stand igjen i løpet av våren 2014.
Utenomhus:Foreningen kostet på nytt staudebed på fremsiden av huset. Før sommeren sto
foreningen for rydding og raking på eiendommen. Til jul: pynting av juletre.

Trafo:
Foreningen engasjerte og betalte arkitrekt Sørli til å lage skisser for innkledning av trafoen. Skissene
ble anbefalt av styret, og ble oversendt til kommunen for videre behandling, sammen med tilsagn om
ytterligere dugnad på trafoen verdi kr. 15.000,- og pengetilskudd på kr. 30.000,- fra foreningen. Det
ble anbefalt å bygge inn trafoen slik at det også samtidig ble et lagerbygg for amfi.
Konsert:
23.8. sto foreningen ansvarlig for en konsert på tunet med Henning Sommerro. Ca 75 tilhørere fikk
overvære en flott konsert i det fine sommerværet. Det frister til en gjentakelse av liknende konserter.
Kommunen ble anmodet om å tilrettelegge med strømuttak samt se på muligheten av å få til et
sammenleggbart scenegulv med overbygg.
Økonomi.
Foreningen hadde pr- 1.1.14 kr. 73.997,- innestående på konto. Man har fått kulturmidler på kr.
8.000,- og tilskott fra Sparebanken Hemne på kr. 1500,-. Et kommunalt tilskott til konsert på kr.
5.000,- er bokført i 2014. Se for øvrig regnskapet for 2013.
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