ÅRSBERETNING 2017
BREIVOLLS VENNER
VÅRT FORMÅL:
Breivolls venner har som formål å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde
som en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten.

Årsberetning 2017
Innledning
2017 ble året da viktige milepæler ble nådd, og Ås kommune endelig bestemte seg for at Breivoll Gård
skal driftes på en slik måte at stedet kommer befolkningen til gode. 7 år tok det – men jammen var det
verdt det! Etter å ha overlevert vårt reviderte driftsprospekt til Ad Hoc-utvalget i november 2016, var
det ikke annet å gjøre, i selve saksarbeidet, enn å vente på Ad Hoc- utvalgets konklusjon og den videre
politiske prosess som følge av denne. Mye av styrets tid gikk derfor i 2017 med til å planlegge og
gjennomføre våre faste aktiviteter på Breivoll, samt at vi på nyåret overtok ansvaret for det
tradisjonsrike St. Hans-arrangementet på Breivoll etter Ås Kiwanis.

Organisasjon
Styret har bestått av:
Leder: Rikke Soligard
Nestleder: Hans Erik Lerkelund
Styremedlem: Mette Ryen
Styremedlem: Vicki Karen Tettum
Styremedlem: Marit Skjerven
Varamedlem: Kjell-Erik Gillesen
Varamedlem: Ingrid Skogseth
Det har vært avholdt 9 styremøter.

Medlemmer
I 2017 gikk vi over til å bruke sendregning.no som medlemssystem, noe som fungerer fint med vårt
medlemstall. Alle som ikke har betalt etter å ha blitt purret en gang er blitt slettet som medlemmer.
Totalt ble 88 medlemmer slettet som følge av manglende betaling. Pr 31.12.17 hadde vi 158 betalende
medlemmer. 68 av disse er enkeltmedlemmer og 90 er familiemedlemskap. Vi har ingen
bedriftsmedlemskap.

Økonomi
Pr 31.12.17 hadde vi en egenkapital på kr 406 672,74. Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2017 på kr
47 814,29. Dette er en økning fra 2016 hvor resultatet var på kr 34 344,-.

Aktiviteter i 2017
26. januar - St. Hansmøte med Kiwanis Club i Ski og Ås.
Ås Kiwanis v/Erling Thuen tok kontakt med Breivolls venner oktober 2016. Ås Kiwanis hadde stått for St.
Hans-arrangementet på Breivoll i mer enn 40 år, siste årene i samarbeid med Ski og Nordby Kiwanis. Ås
Kiwanis hadde få medlemmer, høy gjennomsnittsalder og var under avvikling.
Ås Kiwanis hadde etter interne diskusjoner i klubben kommet frem til at de ikke hadde kapasitet til å
påta seg ledelsen og gjennomføringen av St. Hans-arrangementet for fremtiden. De ønsket derfor at en
annen forening i kommunen skulle overta ansvaret, og valget falt på Breivolls Venner. Å overta ansvaret
for et så stor arrangement er en årsmøtebeslutning, så vi avtalte i første omgang å påta oss ansvaret for
2017, inntil årsmøtets beslutning i mars.
Ås Kiwanis gjorde det klart at Breivolls Venner selv fikk bestemme om vi skulle videreføre det tidligere
arrangementssamarbeid med Ski og Nordby Kiwanis eller om vi skulle drive arrangementet alene. Vi
valgte å opprettholde samarbeidet, men det er Breivolls Venner - med sin kommunetilhørighet - som
har hovedansvaret. På møtet redegjorde Ås Kiwanis for sin beslutning og gikk igjennom dreiebok for
arrangementet.
Styret besluttet å opprette en felles arrangementskomite med Ski og Nordby Kiwanis. Samarbeidet med
Kiwanis om St. Hans 2017 ble kontraktsfestet, og Breivolls Venners årsmøte ga styret mandat til å
beslutte om engasjementet skulle videreføres utover 2017.

9. april – Breivollmarsjen
Søndag 9. april ble Breivollmarsjen arrangert for 9. gang i flott vårvær med sol, og det ble en real
påskemarsj siden arrangementet ble avholdt på selveste Palmesøndagen. Det var mulig å velge mellom
påskeløype for de minste, 5 km for de som vil få seg en passe lang rundtur eller 10 km for de som
virkelig ville legge ut på en god strekning. Alle tre løypene bød på vakre naturopplevelser. I to av de
korteste løypene kunne man også løse noen påskenøtter underveis. Sykkel og barnevogn kunne
benyttes i alle traseene. Det var også mulig å kjøpe litt mat og drikke både i løypa ved Kjærnes brygge og
i start/målområdet. Her var det også mulig å grille pølser. Det ble registrert 58 deltakere og alle barn fikk
diplom.

23. juni – St. Hans på Breivoll
St. Hans-komiteen har ut fra kontrakten bestått av tre medlemmer fra Breivolls venner, tre fra Ski
Kiwanis og to fra Nordby Kiwanis. Breivolls Venner har hatt lederen og Ski Kiwanis har hatt regnskaps- og
faktureringsansvaret. På vårparten var det møter i St. Hans-komiteen cirka annenhver uke.

Samarbeidet
Alle i styret har vært involvert i St. Hans. Foruten Rikke Soligard, som har ledet komiteen, har Ingrid
Skogseth og Mette Ryen har vært medlemmer. Vicki Tettum har vært Breivolls venners
annonseansvarlig og deltatt i komiteen ved behov. Marit Skjerven og Hans Erik Lerkelund deltok med
uvurderlig hjelp både før, under og etter arrangementet. I tillegg har komitearbeidet vært tema på de
fleste styremøtene.
Kiwanis-foreningene er vidt forskjellig fra Breivolls venner både kulturelt og formålsmessig. Imidlertid
ser vi at det er svært mange detaljer som skal på plass, og det å samarbeide med svært erfarne Kiwanisforeninger har gitt en ekstra trygghet for gjennomføringen. Styret har stor respekt for innsatsen Kiwanisforeningene har ytt over flere år - både Ås-, Ski- og Nordbyforeningene.

Gjennomføringen
Arbeidet i forkant av St. Hans har bestått av utarbeidelse av program som på grunn av annonsene sikrer
overskudd ved regntunge arrangementsdager. Imidlertid har programmet krevd omfattende
organisering for å innhente annonser og for å få delt programmet ut. Vi har fått god hjelp av
medlemmer som har meldt seg frivillig til å hjelpe med denne viktige inntektskilden
En av flere utfordringer var å skaffe lagringsplass til utstyr, leker og premier. Dette var lagret på en låve
til et medlem hos Ås Kiwanis. Nå er det lagret på en låve til et medlem av Breivolls venner, noe styret er
svært takknemlig for.
I forbindelse med arrangementet har Breivolls venner skaffet seg Vipps, noe som også kan benyttes ved
andre typer arrangementer og for betaling av kontingent.
Selve St. Hansdagen så lenge ut til å regne fullstendig bort, noe som resulterte i lavt oppmøte. Rundt kl.
18, rett før bålet skulle tennes, fikk vi imidlertid glimt av blå himmel og folk strømmet på. Frivillige
jobbet fra tidlig morgen til sent på kveld. Griller, kiosk og lotteribod skulle betjenes. Bålet skulle bygges,
tennes og bevoktes. Selv om det ikke var store biltrafikken så skulle også den håndteres, billetter selges.
Leker ble organisert. Det er et STORT behov for frivillige denne dagen – men de viste seg å være
utfordrende å skaffe til veie. Hadde det ikke vært for været hadde vi vært ganske underbemannet. Sånn

sett kan man si at vi fikk en «myk» start – selv om det ble veldig mye arbeid på komiteen. Dette må vi
løse annerledes i 2018.

Veien videre
For styret i Breivolls venner har kunnskapsoverføring vært et nøkkelord. Derfor har Breivolls Venner
vært involvert i alle praktiske deler av arrangementet. Vi forstår hva det innebærer hvis vi ved senere
anledninger skal stå for arrangementet alene.

2. – 3. september - Natt i Naturen
2. september 2017 ble «hele» Norge invitert til å sove ute i forbindelse med markeringen av friluftslivets
uke. Breivolls Venner arrangerte derfor nok en gang friluftsdager med overnatting på Breivoll. Ås turlag
og barnas turlag var med som medarrangør.
På programmet stod humlekassesnekring, orientering, skattejakt og eventyrstund – og på kvelden var
det prat og hyggelig samvær rundt bålet. Breivolls venner stilte med strandkiosk. Været var godt. I
overkant av 20 telt ble satt opp, og rundt 70 overnattet. Et veldig hyggelig og vellykket
familiearrangement, som ikke ga de store inntektene, men desto mer av de gode friluftslivsopplevelsene!

Breivollsaken 2017
19. januar 2017 – Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø
Ad- Hoc utvalget anbefaler i sin rapport at kommunen inngår en dialog med DNT Oslo og Omegn for en
mulig fremtidig avtale som hoveddrifter og legger til grunn at leiekontrakten med BKM avsluttes ved
leietidens slutt 01.05.18, med oppsigelse senest 30.04.17. Utvalget anser Breivolls Venner som en
potensiell samarbeidspartner til på Breivoll Gård.
Utvalgets rapport kan leses i sin helhet her: http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalgfor-teknikk-og-miljoe-19-01-2017.350480.MD1I436331o694d.pts.html.

Hovedutvalgets vedtak:
1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst mulig grad
tilrettelegger for allmennheten.

2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette medfører at avtalen
må sies opp av kommunen senest 30.04.2017.
3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske Turistforening Oslo
og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf.
rådmannens vurderinger som fremgår av saksfremlegget.
4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017.
5. Det presiserer at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik måte at den ikke
medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen har i dag. Økonomisk vil det
således ikke bli noen endringer utover eventuelt de utgiftene kommunen har med å drifte
stedet i dag. Målet er ikke å gi inntekter til kommunen, men at stedet blir selvdrevet både med
menneskelig kapasitet og økonomiske ressurser. Hele formålet til utvalget er først og fremst at
stedet driftes og tilrettelegges for allmennheten med aktiviteter, arrangementer og en
inkluderende driftsmodell.
HTM gir i samme møte Ad Hoc utvalget fortsatt mandat til å fungere som en referansegruppe
frem til leieavtalen foreligger.

1. februar 2017 – En milepæl nådd!
01.02.17 går inn i historien som den dagen da vi nådde en av de viktigste milepælene i Breivollsaken.
Denne kvelden vedtar et ENSTEMMIG kommunestyret konklusjonen som Hovedutvalg for tekninkk og
miljø har kommet fram til. DNT vurderes som best egnet som fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf.
rådmannens vurderinger som fremgår av følgende saksfremlegg:
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/577470_17_1-pdf.577470od50f.pdf
Det er vel ingen tvil om at dette ble en gledens dag! Foreningen vår har jobbet for at Breivoll Gård skal
åpnes og driftes til det beste for befolkningen siden drømmen om Breivoll Gård vant Drømmevalget i
2010. Det gjenstår et par meter før drømmen er i mål, men det er en stor seier at alle politikerne i Ås
kommunestyre endelig ser verdien i at gården kommer befolkningen til gode. Det tok 7 år, men ved
hjelp av Ad Hoc, og ihuga ildsjeler kom endelig dagen. En uhyre viktig milepæl var nådd.

25. oktober 2017 – DNT legger fram forslag til driftskonsept
25. oktober 2017 legger DNT Oslo og omegn fram sitt forslag til driftskonsept for Breivoll gård. De vil
etablere den største, viktigste og mest inkluderende og allsidige friluftsarenaen som er skapt for barn og

unge i Norge. De legger opp til bredt samarbeid med lokale friluftsorganisasjoner, frivillighet og selvsagt
kommunen. Stikkord er kafé, overnattingsmuligheter, lokalutleie, kajakk, vannaktiviteter, bålplasser,
klatring og mye mer. Saken kommer opp i Østlandssendingen dagen etter. Hør innslaget her:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99102517/25-10-2017#t=8m11s

Styrets kommentar til saksutviklingen:
De av deres som har fulgt saken en stund, vet at vi har jobbet med DNT-sporet parallelt med den
NaKuHel-inspirerte driftsmodellen som vi la fram i 2012. Vi har hatt en rekker møter med både ny og
gammel leder i DNT Oslo og omegn opp igjennom årene, og Breivolls Venner tok i sin tid initiativ til å
opprette Ås Turlag. DNT var også en av bidragsyterne da vi i februar 2016 arrangerte
vår inspirasjonskveld «Breivoll 2018» på Liahøi.
DNT som hoveddrifter er en løsning for Breivoll gård som vi støtter fullt ut, men vi har i vår reviderte
driftsmodell vært tydelige på at om så blir tilfelle, så ønsker vi oss en samarbeidsmodell der Breivolls
Venner kan ha en rolle. Våre aktiviteter er for ALLE. Som en samarbeidspartner til en ny hoveddrifter, vil
vi jobbe aktivt for å engasjere lokale krefter og andre relevante aktører til det beste for gården,
kommunen og befolkningen.

Vinterbro 22. mars 2018

-----------------------------------------------------Rikke Soligard, styreleder

----------------------------------------------------------------Hans Erik Lerkelund, nestleder

-----------------------------------------------------Marit Skjerven, styremedlem

----------------------------------------------------------------Vicki Tettum, styremedlem

-----------------------------------------------------Mette Ryen, styremedlem

