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I perioden juni til oktober har nestformann Øistein Schjellerud fungert som formann på grunn av sykdom
hos styreformann.

Medlemstall pr. 31.12.2019:
Enkeltmedlemmer:
Familiemedlemmer:
Bedriftsmedlemmer:
Livsvarige enkeltmedlemmer:
Livsvarig bedriftsmedlemmer:
Livsvarig familie:
Totalt:

2019
1056
478
11
296
159
19
2019

2018
1058
490
11
293
157
13
2022

Innbetalt medlemskontingent i 2019 er kr 394 463,-. Dette er en økning på kr 57 216,- og skyldes bl a at
årskontingenten for enkeltmedlemskap og familiemedlemskap ble økt fra og med 2019. Antall
medlemmer er omtrent uforandret, og det må fortsatt jobbes aktivt for å opprettholde og helst øke antall
medlemmer.
Rett før vi gikk om bord på Skibladner for å gjennomføre årsmøtet i 2019, fikk Skibladners Venner en
fantastisk donasjon fra Inger Johanne Berger fra Herradsbygd på kr 1 000 000,-. Vi informerte
årsmøtedeltagerne om gaven, som responderte med stor begeistring og applaus.
Som takk for denne store gaven, inviterte styret Inger Johanne Berger med to gjester på tur med
Skibladner. Gjestene ble hentet og kjørt tilbake til Herradsbygd, og det ble holdt en staselig middag i 1.
Plads Madsalong, sammen med kapteinen, maskinsjefen og to styremedlemmer.
Totale driftsinntekter var på kr 1 675 779,-, inkl gaven på kr 1 000 000,-. Netto finansinntekter i 2019 var
på kr 452 061,-. slik at årets resultat ble kr 833 692,-.
Dette resultatet er etter at Venneforeningen i 2019 har bidratt med kr 1 100 000,- i bidrag /støtte til ODS.

Inntekter for salg av Mjøsbrødet og Skibladnerbrødet var i 2019 på kr 151 685,-, som er samme nivå som i
fjor. Mange takk for godt samarbeide med Goman Kjelstad AS og Kjelstad Bakeri AS.
Styret har i 2019 solgt seg noe ned i grunnfond/egenkapitalbevis, og har plassert kr 1 000 000,- i aksjer i
Vinkelgården AS, en sentral eiendom på Majorstua. Plasseringen har liten risiko, og det forventes en
hyggelig avkasting.
Skibladners Venner har en egenkapital på kr 6 416 049,-. Disse midlene er plassert i henhold til
vedtektene.
Styremedlemmer har vært aktive på diverse brygger i sesongen 2019, bl a ved åpningen av den nye
Skibladnerbrygga på Brumunddal. Videre har vi vært aktive på arrangementene Helgøya Rundt og
Skibladnerdagene på Minnesund. Alt med gode økonomiske resultater, og ikke minst god PR for
Venneforeningen.
Styreformann og nestformann har deltatt på fire styremøter i AS Oplandske Dampskibsselskap. Styret vil
igjen takke ansatte og ledelsen i AS ODS for et utmerket samarbeide gjennom året.
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
Overskuddet overføres egenkapital.
Gjøvik, 26. mars 2020

