
Årsberetning 2020 

2020 var et svært spesielt år der pandemien satte klare begrensninger for venne- foreningens 
aktiviteter. Dette førte til en laber nyrekruttering av medlemmer. Det er stor tro på at 
sommeren 2021 skal bli noe bedre, og det planlegges en rekke aktiviteter på brygger rundt om i 
løpet av seilingssesongen. 

2020 ble også et utfordrende år for ODS med store ekstraordinære utgifter til bl a ny veivaksling 
kombinert med reduserte inntekter pga flom og pandemi. På bakgrunn av dette ble det gitt 
støtte fra venneforeningen til ODS på 2 millioner kroner.  

Innbetalt medlemskontingent i 2020 er kr 378 090,-. Antall nye medlemmer i 2020 ble 35 stk, 
samtidig som en del har falt fra. Totalt sett har venneforeningen hatt en nedgang i antall 
medlemmer på 74.  

Inntekter for salg av Mjøsbrødet har til sammen gitt kr 137 372,-, noe som er litt lavere enn 
tallet for 2019. Vi ønsker nok en gang å takke Goman Kjelstad AS og Kjelstad Bakeri AS for et 
utmerket samarbeid.  

Totale driftsinntekter var på kr 601 062,- i 2020 slik at årets driftsresultat ble kr 479 682,-. 
Dersom støtten til ODS hensyntas leverer Skibladners Venner et årsresultat på - 1 376 603,-  

Styret har valgt å beholde porteføljesammensetningen i finansplasseringene i grunnfondsbevis 
samt aksjer i Vinkelgården i Oslo. Dette er finansplasseringer som sammen med bankrenter i 
2020 har gitt venneforeningen finansinntekter på kr 152 015,-. Skibladners Venner har med 
dette en egenkapital på kr 5 044 786,-.  

På årsmøtet i august 2020 ble Petter Børde og Per Erik Holland takket av etter henholdsvis 22 og 
17 år i styret. Petter ble utnevnt til æresmedlem i ODS etter sine 22 år som styreleder.  

Styreformann/nestformann har deltatt på 3 styremøter i Oplandske Dampskibsselskap i 2020.  

Styret vil igjen takke ansatte og ledelsen i ODS for utmerket samarbeide gjennom året, og ser 
frem til et fruktbart samarbeid også i årene som kommer.  

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.  
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