ÅRSBERETNING 2018
. Breivolls Venner
Breivolls venners formål er å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som
en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten.

Årsberetning 2018
Innledning
18. februar i 2016 inviterte Breivolls Venner til inspirasjonskvelden «Breivoll 2018 – fra drøm til
virkelighet» på Liahøi Grendehus. Politikere, administrasjonsansatte og innbyggere tok turen og det ble
en flott aften fylt av drøm, tro, guts og muligheter.
To år seinere skjedde akkurat det vi så lenge hadde jobbet for. 2018 ble virkelig året da drømmen ikke
lenger bare forble en drøm. Lørdag 7. juli kunne vi endelig nedfelle de første grunnsteinene på den
eventyrlige fellesskapsarenaen vår. Det tok oss 7 år, men de var som blåst bort da vi denne
sommerlørdagen åpnet Breivoll Gårdskafe i Drengestua og de første gjestene fant sin vei over tunet.
Med det ble Breivoll Gård atter tilgjengelig for befolkningen. En gledens dag! Vi var i mål – men det på
en blankskurt startstrek, for det ble raskt klart for oss at det er NÅ det først begynner.
For styret har det vært et svært innholdsrikt og hektisk år. Foruten å drive gårdskafe hver helg siden juli
har vi også hatt ansvar for en rekke store arrangementer på Breivoll som St.Hans, friluftsdager og et
adventsarrangement. Når vi nå ser i bakspeilet er det ikke annet å si enn at 2018 ble et gledens år, fylt til
randen av fantastiske møter, samtaler og samvær med alle de fine folka som har delt drømmen med
oss. Sammen gjorde vi det virkelig mulig.

Organisasjon
Styret har bestått av:
Leder: Rikke Soligard
Nestleder: Hans Erik Lerkelund
Styremedlem: Mette Ryen
Styremedlem: Kjell-Erik Gillesen
Styremedlem: Marit Skjerven
Styremedlem: Iselin Fjeld
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.
Pr 31.12.17 hadde vi 169 medlemskap, 89 enkeltmedlemskap og 80 familiemedlemskap.

Økonomi
Pr 31.12.18 hadde vi en egenkapital på kr 593 541,-. Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2018 på
kr 221 045,-. Av dette skal Ski Kiwanis ha kr 39 135,- som er deres andel av overskuddet etter
St.Hansarrangementet. Dette overføres første kvartal 2019. «Netto» driftsresultat» for 2018 blir da
kr 181 910,- . Driftsresultatet for 2017 var på kr 47 814,-. Resultatøkningen skyldes i all hovedsak
inntekter fra Breivoll Gårdskafe.
Kafeen passerte i oktober en omsetning på 140 000,- noe som førte til at vi ble momspliktige.

Aktiviteter/arrangementer/saksutvikling i 2018
Et enstemmig kommunestyre vedtar intensjonsavtalen
21. mars behandler kommunestyremøtet den fremlagte intensjonsavtalen mellom kommunen og DNT.
Et enstemmig kommunestyre vedtar følgende:
1. Fremlagte intensjonsavtale mellom DNT Oslo og Omegn og Ås kommune vedrørende utvikling, drift
og vedlikehold av Breivoll vedtas.
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig leieavtale i tråd med føringene i
intensjonsavtalen som legges fram for politisk behandling.
3. Leieavtalen signeres av ordfører.

St. Hans på Breivoll
Organisering
Breivolls Venner overtok ansvaret for det tradisjonsrike St. Hansarrangementet på Breivoll i 2017.
Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Ski Kiwanis. St.Hanskomiteen ha bestått av tre
medlemmer fra Breivolls venner og tre medlemmer fra Ski Kiwanis . Breivolls Venner har hatt lederen,
samt regnskaps- og faktureringsansvaret. Etter oppstartsmøtet 28. februar har komiteen hatt jevnlige
planleggningsmøter første halvår.
Alle i styret har vært involvert i St. Hans. Foruten Rikke Soligard, som har ledet komiteen, har Ingrid
Skogseth og Mette Ryen vært medlemmer. Vicki Tettum, avgått styremedlem og revisor i Breivolls
Venner, har vært annonseansvarlig og deltatt i komiteen ved behov. I tillegg har komitearbeidet vært
tema på de fleste styremøtene.
Gjennomføringen
En omfattende oppgave i forbindelse med arrangementet er innsalg av annonser til St.Hansprogrammet,
samt distribusjon av dette. Programbladet er selve arrangementsforsikringen vår. Blir det regnvær og få
gjester sikrer annonseinntektene fra programmet at vi ikke går med tap. Breivolls Venner og Kiwanis har
et felles ansvar for å skaffe annonsører, samt å dele ut programmet i hver sine kommuner. Vi har fått

god hjelp fra engasjerte medlemmer i distribusjonsarbeidet – noe vi er helt avhengig av. Noe som er mer
krevende, og en kilde til bekymring, er å få nok folk til å bistå under selve arrangementet. Heldigvis
meldte Sanitetskvinnene i Nordby seg til å ta ansvar for loddboden, noe som hjalp oss godt. St.Hans er
et omfattende arrangement med et mannskapsbehov på rundt 40-50 personer. Disse kommer ikke av
seg selv. Nye løsninger for å engasjere frivillige krefter må på plass i forkant av St.Hans 2019, for det er
rett og slett ikke mulig å gjennomføre godt uten at disse kommer på plass.
En usedvanlig varm og solfylt forsommer førte til at det var utstedt bålforbud tett opptil St.Hans. Dette
ble etter opphevet etter et par kraftige regnskyll, men brannvesenet advarte likevel mot å tenne bålet
dersom det ble vindfulle forhold. Det ble det. Til tross for sol og godvær, ble det utover ettermiddagen
såpass kraftig vind at vi ikke turte å ta sjansen på å tenne opp bålet. For første gang i arrangementets
over 40 år lange historie ble det ikke St. Hansbål. Beslutningen ble møtt med forståelse, selv om mange
naturlig nok ble skuffet.
Til tross for manglende St. Hansbål var det allikevel god stemning. Det var godt oppmøte og stor
aktivitet både foran scenen og på de ulike lekestasjonene. Frivillige stod på fra morgen til kveld både i
loddboder, i riggeteam, på lekene og bak serveringsdisken. Det er ikke fritt for at arbeidsbelastningen
for enkelte ble stor og vi skulle inderlig gjerne hatt flere på plass så det ble litt mindre på hver. Vi håper
vi klarer å løse dette bedre i 2019.
Resultat
Inntektene fra St.Hans utgjorde kr 169 039,- noe som gav et overskudd på kr 61 052,-. Dette deles
50/50 mellom Breivolls Venner og Ski Kiwanis.

Breivoll Gårdskafè
Leiekontrakten med menigheten ble sagt opp av kommunen i 2017 og 1. mai 2018 flyttet de ut av
gården. Breivolls Venner jobbet igjennom hele forsommeren for å få tillatelse til å starte opp med noe
aktivitet på gården, slik at fellesskapsarenaen kunne begynne å leve. Etter mye fram og tilbake, fikk vi til
slutt tillatelse til å starte med enkel kafevirksomhet i Drengestua. Første åpningsdag ble, som tidligere
nevnt, lørdag 7. juli. I forkant av dette var det mye som skulle på plass; hvitevarer, sitteplasser,
matvarer, kjøkkenutstyr – og ikke minst nok frivillige til å klare driften. Vi holdt åpent hver lørdag og
søndag hele sommeren igjennom, og når skoleferien var over gikk vi over til søndagsåpent. Det har
fungert utrolig bra, og etter hvert som vi ble litt mer erfarne våget vi også å utvide serveringstilbudet.
Fra å kun servere kaffe, brus, is og vafler – supplerte vi med skoleboller og varmmat som supper og
pølser.
Vi opprettet en gruppe på Facebook som vi kalte «Frivillige for Breivolls Venner» der de som var
interesserte i å bidra på gårdskafeen kunne melde seg inn. På kort tid fikk vi over 80 potensielle
bidragsytere i gruppen. Hver gang vi trengte frivillige til kafeen slang vi ut et snøre i facebookdammen,
og hver gang fikk vi napp slik at vi klarte å fylle opp vaktene.
Til sammen har 51 ulike frivillige bidratt. Noen har vært innom en eller to ganger, mens mange har tatt
på seg flere økter. Det har vært et mål for oss at det skal være moro, givende og energifylt å være på
Breivoll Gårdskafe – og det ser det ut til at vi har lykkes med. Tilsiget av frivilligkrefter har vært jevnt, og

bidragsgleden er stor. Mottakelsen fra våre gjester har vært enorm. Det er ingen tvil om at det settes
stor pris på at det har kommet et serveringstilbud på Breivoll gård.
Ord kan ikke beskrive hvordan det føles å stå skulder mot skulder sammen med alle de andre
drømmerne, breivollentusiastene og gårdsforkjemperne – og sammen realisere det vi alle har jobbet så
hardt for. Vi er stolte, glade og utrolig lettet for at det tilslutt ble mulig!
Resultat
Inntektene fra gårdskafeen utgjorde kr 185 031,- noe som gav et overskudd på kr 125 058,-.

Møte med DNT Oslo og omegn
27. august møter vi DNT Oslo og omegn i deres lokaler i Oslo. Formålet med møtet er å bli bedre kjent.
DNT anerkjenner jobben Breivolls Venner har gjort i saken, og sier de ser på oss som en viktig
samarbeidspartner. De presenterer sine foreløpige planer og ber aktivt om våre innspill og synspunkter.
Vi sier vi kunne tenke oss et eget hus på gården, et Begeistringshus – som vi drifter og har ansvar for
som beskrevet i vårt alternative driftsprospekt. Dette stiller de seg svært positive til. Et svært positivt
møte der vi blir hørt, tatt på alvor og ikke minst aktivt inkludert i prosessen

Friluftsdag, #nattinaturen og Breivollmarsjen
I forbindelse Friluftslivets uke, som er en nasjonal markering første uka i september, inviterte Breivolls
Venner sammen med Ås Turlag og Fri:tid til friluftsdag med Natt i naturen på Breivoll lørdag 1. til søndag
2. september. Det var mange ulike aktiviteter å være med på, som bruskasseklatring, kanopadling,
karusellmoro m.m. Breivolls Venner stilte med kafe på gården både lørdag og søndag.
Friluftsdagen gitt over i Natt i naturen, der hele Norge inviteres til å sove ute første helga i Friluftslivets
uke. Det ble satt opp ca. 30 telt og rundt 100 stykker som overnattet. Det ble en veldig hyggelig kveld og
overnatting.
På søndag 2. september arrangerte Breivolls Venner, tradisjonen tro, Breivollmarsjen. Det var som vanlig
en kort og en lang løype med innlagte oppgaver. Det var 41 stk som deltok i Breivollmarsjen denne
gangen.
Tidligere har vi hatt disse arrangementene på den sørlige delen av Breivoll, men denne gangen ble disse
arrangementene for første gang lagt til området ved gården. Totalt sett ble disse tre arrangementene til
en hyggelig og flott familiehelg.

Informasjonsmøte med DNT
7. november inviterte vi våre medlemmer og andre Breivollentusiaster til et informasjonsmøte med
DNT. Her informerte DNT om prosessen så langt, og delte innholdet i sine planer for Breivoll gård og
omliggende områder. Planene ble tatt imot med stor entusiasme fra de frammøtte deltakerne.

Førjulssøndag
25. november arrangerte vi førjulssøndag på Breivoll gårdskafe, med miniloppemarked, julemarked og
lysnisseverksted. Arrangementet var så populært at vi måtte hente ekstra stoler for å få plass til alle.
Fantastisk moro!

Breivoll referansegruppe
DNT nedsatte i løpet av høsten en referansegruppe for Breivoll bestående av DNT, Ås kommune,
Breivolls Venner og Fri:tid. Formålet med gruppen er å styrke samarbeidet, dialogen og
informasjonsflyten vedrørende prosessen. Vi er med som sparringspartner og for å ivareta formålet om
Breivoll Gård som en fellesskapsarena for folket.

Arrangementer knyttet mot gårdskafeen i regi av andre.
19. august arrangerte Sportsenter1 Zumba og Bootcamp på fotballbanen nedenfor gårdskafeen
16. september arrangerte brødrene Noah og Liam «Løp for meg» til inntekt for kreftforeningen.
Arrangementet bidro til stor aktivitet i kafeen, som donerte bort deler av dagsomsetningen til saken.

Vinterbro 6. mars 2019
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