ÅRSMELDING 2007
Foreningen Wesselgårdens Venner ble offisielt stiftet på stiftelsesmøte i oktober
2005. Foreninga har per dato 70 medlemmer. En økning på 20 sida 2005.
Styret i 2007 er det samme som i 2005, og har bestått av : Willy Merkesnes, leder,
Karen Lidal, nestleder, Hilde Liss Taftø Schei, sekretær/kasserer, John Halvard
Lidal, styremedlem og Kjell Øyasæter, styremedlem.

Aktiviteter i 2007:
22.01.07 Møte i forb. med planlagt spel
07.03.07 Styremøte
28.03.07 Styremøte
28.03.07 Årsmøte
05.05.07 Dugnad låvebrua
07.05.07 Medlemsmøte m/ Steinar Supphellen
13.06.07 Styremøte
13.06.07 Dugnad på låvebrua
Sept 2007: Befaring/tur til Gjørv Gård på Inderøya
26.09.07 Styremøte
01.11.07 Styremøte
01.11.07 Medlemsmøte m/Ola Grefstad
28.12.07 Juleselskap i Wesselgården ( de to første åra var oppmøtet på om lag 2025 personer. I år møtte kun seks inkl. to fra styret.)
I 2007 er det utført flere dugnader på ny låvebru. Her ble brufoten (steinmur)
rettet opp, nye åser (sponset av Scheigarden) montert, før selve brudekket (kjøpt
av John Vaagan på Vågan) ble spikret fast. Alle kostnader er betalt av
venneforeninga. Rekkverk ble deretter montert av Hemne Kommune. Det mangler
nå bare noen støtter under åsene for at låvebrua er ferdig og tilnærmelsesvis lik
den opprinnelige (forrige).
I tillegg ble det sørget for at de nye vinduene i Bårstua ble tatt i mot og lagret i
Bårstua. Disse ble senere påført to strøk maling. Det nye panelet på veggen mot
tunet er også ferdig grunnet. Kostnader er betalt av venneforeninga.

Venneforeninga har vært forelagt kommunens museumsplan for uttalelse, og flere
av våre synspunkter på prioriteringer er tatt til følge.
Vi har ellers et godt samarbeid med kulturetaten i Hemne kommune. Av
kommunalt utført arbeid i Wesselgården kan nevnes; nytt alarmsystem i
hovedhuset. Utbedring av hovedinngangen, hvor den gamle navneplata har
kommet på plass og skifting av vindu og utvendig panel på tre vegger. Samtidig ble
steinmuren justert og råtne syllstokker reparert.

Økonomi
Venneforeningens inntektskiler er medlemskontingent, salg av egne produkter og
gaver/tilskudd. Takket være tilskudd har foreninga en ordnet økonomi. Rest
tilskudd fra RDA-ordninga, kr. 150.000, er ikke inntektsført.
Når det gjelder regnskapet for øvrig vises til årsregnskapet.
Kyrksæterøra 9. april 2008
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