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VENNEFORENINGEN MORSA 1833 

ÅRSBERETNING FOR 12.03.2018-11.03.2019 

1. Generelt 

Venneforeningen ble stiftet 4 november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra 
den Gernerske karveakevitt  av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert i 
Brønnøysundregistrene og har egne vedtekter. 

Inntektene består i hovedsak av medlemskontingent og deltakeravgift for arrangementer. 
Noe overskudd på salg av bøker, glass og andre effekter samt støtte til kulturelle 
aktiviteter fra Arcus ASA. 

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som blant annet fremmer lokal, kortreist 
mat, drikke og opplevelser. 

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no 

2. Foreningsverv for 2018/2019 

Styret fikk på årsmøte 2018 følgende sammensetningen: 

Precident  Jørn Ramberg  Ikke på valg 

Viseprecident Lewi Solli  ny – valgt for 2 år 

1. prælath Kirsten Aasen  gjenvalgt for 2 år 
 

2 prælath Erik Sagflaat  ikke på valg 

Skattemæster Jan Bekkevold ikke på valg 

Skriver  Unn Asbjørnsen ny – valgt for 2 år 

Kjøgemester Peter von Ubich ny – valgt for 2 år 

Mundskjenk Lisbeth Børnich ikke på valg 

Revisor  Magnar Nilsen valgt for 1 år.   

Valgkomite: Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne valgkomite. 

Arrangement og PR komite: Denne oppnevnes av styret og har varierende antall 
medlemmer. 

3.   Medlemsskap, styre og aktiviteter. 

Det er pr 31.12.2018 registrert 458 betalende medlemmer. 8 æresmedlemmer – totalt 466. 



 

3.1 Styrearbeid.  

Alle styreverv er ulønnet. Styret har siden årsmøtet avholdt 7 møter. I tillegg til 
komitemøte, evalueringsmøter, arbeidsmøter med gammelt og nytt styre og 
arrangementskomite, møter med Arcus, samt deltagelse på en rekke arrangementer og har 
arbeidet med bl.a. følgende: 

. Bruk av Facebook og hjemmesider  til kommunikasjon med medlemmene. 

. Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere 
retningslinjer. 

. Fulgt opp samarbeid med Moss by-  og industrimuseum, Regional Matkultur. 
Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.  

. Samarbeidet med de to sistnevnte venneforeningene om medlemskveldene siste 
torsdag i måneden på Micro´n. 

. Startet arbeide med gave til byjubileet 2020. 

. Arbeidet med utarbeidelse til etikett til jubileumsakevitten. 

3.2 Medlemsaktiviteter, representasjon og deltakelser: 

Morsavandringen 2018. Årets vandring ble en meget vellykket vandring med start på 
Verket og vandring gjennom sentrale brenneristeder og avslutning i Gudegården/Moss 
Bryggeri. 148 deltok på vandringen. 

Mossedagene. Stand i gågaten. Stor aktivitet og nye medlemmer ble vervet. 

Medlemsfest. Festen ble arrangert på Rundhuset. Et noe lavt deltagerantall, men et 
meget vellykket arrangement. 

Medlemstur til Arcus. Det var stor interesse for deltakelse på turen – større en vi 
hadde plass for. Som vanlig var det en vellykket og smakfull tur. 

Grüne Woche. Også i januar 2019 ble messen besøkt av 3 medlemmer fra styret i regi 
av Morsa. I tillegg hadde noen medlemmer tatt turen til messen i egen regi. Det ble 
knyttet verdifulle kontakter med andre deler av mat- og drikkebransjen. 

Samarbeidet med Arcus fungerer svært godt, og det har vært flere møter med disse. 
Foreningens arbeid fremheves som et eksempel til etterfølgelse for andre «i bransjen». 

Norske Akevitters Venner. Morsa har ingen formell tilknytning til NAV, men 
foreningene inviterer hverandre gjensidig til sine arrangementer hvis det er ledig plass. 

3.3 Andre aktiviteter. 
Vedlikehold av medlemsregisteret, spesielt med oppdatering av postadresser og e-
postadresser som krever kontinuerlig arbeid.  
 
 

3.4 Økonomi                                                                                                                        
Økonomien i foreningen har vært stabilt god. Inntektene består i hovedsak av 
medlemskontingent og deltakeravgift fra arrangementer. 



 

Salg av Morsa Aquavit: 

Konkurransen i markedet er fortsatt meget stor, Morsa Aquavit hevder seg likevel godt med 
akevitter som har lokal tilknytning, der den er den 3. mest solgte akevitten, bare slått i volum 
av Drammen og Røros.  

 

Moss, 11 mars 2019 

Morsa 1833 – Venneforeningen av 4 november 2000 

Jørn Ramberg  Lewi Solli  Jan Bekkevold                                                               
Precident                    Viceprecident   Skattemæster 
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