Årsmelding 2009
Styrets årsberetning for stiftelsen Mjøsen lange for året 2009
1) Eiendeler
Skip
Skipet ble tatt ut 18 april fra Fåberg jernbanestall. I slutten av april ble skipet kjørt til vestlandet
på service hos båtbygger Jacob Helset og 2. mai ble skipet hentet tilbake og vårpussen begynte,
men ble avbrutt før vi var ferdige. Vedlikehold av skipet fortsatte og det ble sjøsatt andre gang
18. juni. Om høsten ble skipet landsatt 16. oktober. Våren 2009 brukte seks personer til sammen
ca 25 timer på vedlikehold av skipet. I sesongen har vi jamnlig øst skipet.
Vinterlagring
Skipet ble vinteren 2009/10 vinterlagret ute ved Thorstadbua på Berget.
Fortøyning sommer
Skipet har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.
Henger
Er renovert i 2008 og er i relativt god stand.
2) Aktiviteter
Roing
Det har vært en skole som har vært ute med skipet
Seiling
Vi har i 2009 hatt noen få seilturer på Mjøsa. Noen turer har gått på dager og tider da Skibladner
har hatt anløp.
Bedrifts aktiviteter.
Skipet har i 2008 vært på Hemnes i Høland og på Mønevann.
3) Administrasjon
Styret i stiftelsen har i sesongen 2009 bestått av: Kai Gjessing (leder), Henning Johannesen,
Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Gaute Granaasen, Asbjørn Mythen og Ebbe Horneman. Det ble
avholdt årsmøte i stiftelsen for 2008 i april 2009. Styret har avholdt to styremøter.
Informasjon
Hjemmesidene er strukturert og ryddet. Wiggo har startet en Facebook gruppe, hvor vi har
mange ”venner”, men vi trenger reelle og ikke virtuelle for å bruke skipet på Mjøsa.
Naust
Leie av rom i roklubben til årer, seil, skjold vester etc er perfekt i forhold til at vi fortøyer samme
sted.
4) Økonomi
Økonomien er stabil
5) Stiftere
Det er til sammen 45 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange
Lillehammer 18. mars 2010, for styret
Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing, Asbjørn Mythen, Ebbe Horneman

