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Styrelsen för Winsarps Kulturhistoriska Förening lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1996.
Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:
ordförande
Lennart Wasling
sekreterare
Arne Johansson
kassör
Göran Wigén
ledamöter
Jens Böhn
Börje Ignell.

Medlemmar

Föreningen har haft 52 medlemmar under perioden.
Medlemsavgiften har varit 20 kronor per person

Arrangemang

I april anordnade föreningen i samarbete med Vagnhistoriska Sällskapet en temadag om renovering av gamla hästvagnar i Årås kvarn. Lars Michaelsen från Danmark ledde föreläsning och demonstrationer. Ett trettiotal personer deltog.
I augusti återinvigdes Winsarps gamla stenhus efter en omfattande yttre renovering, ledd av länsantikvarien. Landshövding Bengt K. Å. Johansson förrättade invigningen och kungaparet av Bogesund medverkade. Motorn på föreningens
Mathis startades för första gången efter renoveringen och bilen provkördes.
Utställning av veteranbilar, stockbåtsarrangemang, åkning på hästvagn och
tipspromenad stod också på programmet. Cirka 400 personer besökte Winsarp
under dagen.

Utställningar

Mathis-bilen har varit utställd på Custom Motor Show på Elmia under påsken, där
den tilldelades silverpokal i klassen veteranbilar.
Bilen har under året visats upp på ytterligare några ställen runt om i bygden.

Hästvagn

Arbetet med renovering av föreningens hästvagn – en Tidaholmsgigg – slutfördes
under våren. Ett tiotal personer deltog i studiecirkeln som utförde arbetet.

Bilrenovering

Sponsorer till bilens renovering har anskaffats kontinuerligt under året. Pengar från
dessa har använts till att ersätta de specialister som utfört arbetet med motor och
chassi. I egen regi kompletterades arbetena, så att bilen kunde startas under
sommaren.
I höstas fortsatte så arbetet med kaross, klädsel o. dyl. Ett tiotal personer har
arbetat med demontering, rengöring, uppbyggnad av träkaross och mycket annat.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor / sponsorer
Arrangemang
Kommunalt bidrag

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Postgiro
Bil - Mathis

1 060,00
30 838,00
5 480,00
2 250,00
39 628,00

9 815,40
86 787,14
96 602,54

Kostnader
Tillbehör
Försäkring
Räntor / bankavgifter
Årets överskott

5 047,00
240,00
8,16
34 332,84
39 628,00

Skulder / Eget kapital
Eget kapital
96 602,54
96 602,54

Slutord

Föreningen tackar alla som bidragit med stöd och engagemang under året.
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