Årsberetning for Mossefossens venner 2018
Årsmøtet ble avholdt 1, mars 2019 i Moss by-og industrimuseums lokaler. Valget
ga følgende resultater:
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DET GAMLE VANNVERKET
Arbeidet med oppussing og vedlikehold av det gamle vannverket har stått sentralt i
2018. Det er nå montert gitter foran vannhjulet slik at uvedkommende ikke skal
komme inn i anlegget. Taket er reparert, og venneforeningen har fått tilsagn på
gamle takstein og murstein når arbeidet med riving av husene i Nyqvistbyen starter.
Steinene vil bli lagret midlertidig hos MOVAR.
Det videre arbeidet vil bli mer krevende, og Bengt A. Hermansen har påtatt seg
arbeidet med prosjektledelse inntil videre. Byggteknikk skal utarbeide med et
kostnadsoverslag for arbeidet som gjenstår for å kunne ha en utstillinng for barn og
unge om vannverket i tidligere tider.
Mossefossens venner har ikke egen økonomi til å dekke utgiftene, planene er å
søke om midler fra Østfold fylkeskommune, Kulturminnefondet og sparebankstiftelser. Det er søkt MOVAR om midler, med der har vi fått avslag. En ny
søknad vil bli vurdert sendt når vi har fått en annen og bedre oversikt over
økonomien i arbeidet. Styret har oppnevnt en egen Vannverkskomite bestående av
Per Arild Simonsen, Bengt A. Hermansen, Tore Karlsen, Sverre Gulbrandsen og
Nils Bjørnebekk
Mossefossens dag
gikk av planen på tadisjonellt vis, men i år med mindre vann i fossen enn
vanlig. Det hardde vært en ekstrem tørkesommer, og styret fant det litt upassende
med høy vannvannføring i 2018. Nytt av året var mer musikk, både KorArtig og
Islandsmoens mannskor deltok til glede for alle fremmøtte.

Kulturminnedagen 8 september
ble behørlig markert i Mølleområdet/fossen, denne gang med Per Vorum og
Kristian Hjortkær Hansen som guider ved fosseområdet, Trine Lise Heilmann
Nils Ellefsen i mølleområdet.
Byjubileet 2020
er viktig, også for Mossefossens venner. Foreningen er representert i kommunens
historiegruppe med Per Arild Simonsen. Styret har hatt møter med Håkon Sæther
om planene med Morsalangs i Nes-parken og områdene ned mot
fossen. Mossefossens venner tok opp et gammelt ønske om belysning i fossen, noe
som vakte interesse i forbindelse med arbeidet med Morsalangs. Filmen « Kilden til
Moss – hvordan få tilbake byens sjel» blir ferdig til jubileet.
Medlemstreff på Mikro`n
sammen med Mosseølets venner og Morsa1833 er siste torsdag i hver måned
på Mikro`n. Mosseølets venner har hatt stor suksess med sine foredrag om livet
ved fossen, Konggata og Berja.
Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE
hadde møte i Moss, og fikk i den aledning en omvisning og orientering om
fossen og vassdraget, - av Per Arild Simonsen. Trine Lise Heilmann orienterte
Gernergården og Knut Funderud om Konventionsgaarden.
Rensning av Lilleelv
er en frivillig jobb som deler av styret påtar seg – fortrinnsvis den mannlige delen.
Det er dessverre mye søppel, sigarettsneiper og plast, men det er veldig bra at
det ryddes med jevne mellomrom. Her er det Per med hov, og Per Arild
som instruerer.
Moss mot 2030
hvordan ser det ut i distriktet? FN-rapporten om klima forteller oss at vi alle har
ansvar for utviklingen, og denne tråden har bl.a. Rita er har internt begynt å tenke
på hva vi kan gjøre, sammen med kommunen og andre som har interesse for
temaet, og spesielt ungdom.
Styret har ikke konkludert med deltakelse i det videre arbeidet, og vil
senere komme tilbake til årsmøtet med konklusjonen.

Styret
har hatt 7 styremøter, med meget godt oppmøte. Alle møtene har vi avholdt i Moss
by- og industrimusems lokaler, selvom om museet er stengt fram til 2020.
Medlemstall
Mossefossens venner har 123 betalende medlemmer i 2018, ved års-skiftet 2019
var det 119 medlemmer.
Økonomi
Det vises til kasseres orientering.
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