ÅRSBERETNING 2019
Breivolls Venner
Breivolls venners formål er å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som
en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten.

Innledning
Etter 8 år med hardt arbeid, stang inn og stang ut – og
gårdskafedrift siden juli 2018, kunne vi endelig puste godt ut
og overlate roret til DNT. Vi mottok hedersutmerkelsen
Falsenstatuetten for vår årelange innsats for at gården skulle
bli en felleskapsarena for folket. En utmerkelse vi satte stor
pris på og deler med alle bidragsytere som gjorde drømmen
mulig. Sammen klarte vi det! I 2019 ble det altså for alvor
vaktskifte – med offisiell åpningsfest, snorklipping, taler og
kake. Selveste statsministeren vår tok også turen denne
høsten, og markerte på et vis at en epoke var tilbakelagt. Nå
skal nye kapitler i Breivolls rikholdige historie skrives.
Breivolls Venner vil fortsatt være solid til stede på Breivoll
Gård, med frivillige på gårdskafeen og oppbygningen av
Begeistringens hus. Et hus vi håper kan bli et kraftsenter for
engasjement, frivillighet, og fellesskap - verdier hele
Breivollprosjektet er tuftet på.
Vi gleder oss til å snu nye sider i boka!

Organisasjon
Styret 2019
Leder: Rikke Soligard
Nestleder: Hans Erik Lerkelund
Styremedlem: Mette Ryen
Styremedlem: Marit Skjerven (til 11.9.2019)
Styremedlem: Ingrid Skogseth
Styremedlem: Wenche Jahrmann
Styremedlem: Vicki Karin Tettum (fra 11.9.2019)
Det har vært avholdt 10 styremøter.
Medlemmer
Pr. 31.12.19 hadde vi 183 medlemskap fordelt på 97 enkeltmedlemskap og 86
familiemedlemskap.
Som tidligere benytter vi sendregning.no som faktureringssystem. Alle som ikke har betalt etter
å ha blitt purret er blitt slettet som medlemmer.

Breivoll Gårdskafé

Fra den spede oppstarten på kafeen i 2018 økte antall gjester jevnt utover i 2019 også.
Skolebollene ble fort et signaturprodukt som folk valfartet for å kjøpe. Kafeen har holdt åpent
hver søndag, med unntak av spesielle arrangementer, som DNTs offisielle åpning av Breivoll
Gård og Kom-deg-ut-dagen med Breivollmarsj. Denne helgen hadde kafeen en omsetning på
over kr 20 000,-! Søndagen med høyest omsetning i 2019 var 1.påskedag hvor vi omsatte for
kr 19 500,-.
Frivillige fra Breivolls Venner hadde fullt ansvar for den søndagsåpne gårdskafeen helt fram til
DNT overtok 1. juli. Våre frivillige har siden da vært en forutsetning for helårs helgedrift av
kafeen. Vi inngikk en avtale med DNT Oslo og Omegn på vårparten i 2019 om at vi skal stille
med kafefrivillige fram til sommeren 2020. Dette mot en liten andel av kafeomsetningen. Styret
besluttet da, i samråd med DNT, at denne andelen skal investeres i utviklingen av Begeistringens
hus.
Selv om DNT har en grunnbemanning på 1-2 stykker er det hver helg et team på 3-7 frivillige
som stiller opp for å bidra til kafedriften. Totalt har 61 frivillige bidratt på kafeen i 2019. Dette er
en innsats og et engasjement som vi er stolte av og uendelig glad for. Vi tok en sjanse da vi

påtok oss dette kafeoppdraget – men vi visste også at vi hadde mange gode folk å spille på. Vi
fikk rett, og til dags dato har vi klart å skaffe nok frivillige til hver eneste kafeøkt. Hele
Breivollprosjektet vårt er tuftet på filosofien om at «sammen gjør vi det mulig», noe vi med
dette beviste hver eneste helg.
Vi rekrutterer kafefrivillige via Facebookgruppen «Frivillige for Breivolls Venner» som ved
årsskiftet hadde 150 medlemmer. Disse bestemmer selv når og hvor mye de vil bidra. Noen har
bidratt en gang, andre flere ganger, mens andre igjen sitter på gjerdet og venter på rette
anledning.
31. august, den store offisielle åpningsdagen for Breivoll Gård DNT, flyttet kafeen fra den mer
spartanske Drengestua til det flotte Hovedhuset. Dette hadde vi drømt om fra dag èn! Proft
kjøkken, proff serveringsdisk og ikke minst stemningsfylte lokaler – et sted man gjerne vil sitte
lenge og kose seg med bakst og kaffe. Det var noen av våre frivillige som i starten uttrykte at de
savnet de litt enklere fasilitetene på Drengestua. Et litt trangt kjøkken i hovedhuset utfordret
logistikken, og splitter nye vaske-, kasse- og bakeapparater kunne ta motet fra noen og enhver.
Men - med god opplæring og noen justeringer på kjøkkenet falt det meste på plass til slutt.
Etter denne helgen var det DNT som tok over ansvaret for kafeen, men fortsatt brukes gruppen
på Facebook «Frivillige for Breivolls Venner» til å få folk til å bidra som frivillig på kafeen.

Falsenstatuetten
Falsenstatuetten er en utmerkelse som deles ut
årlig til lag, foreninger eller enkeltpersoner i Ås
kommune som har gjort en fremragende frivillig
innsats i kommunen. Prisen deles ut av Lions Club i
Ås i samarbeid med Ås kommune.
Statuetten ble delt ut første gang i 1975, og i 2019
var det Breivolls Venner som fikk æren å motta
prisen for vår mangeårige innsats for å åpne
Breivoll Gård med omliggende friområder for
folket. Prisen ble overrakt 17. mai etter flott tale av
ordfører Ola Nordal. Selve prisen er en
bronseminiatyr av Falsenstøtten i Ås. I tillegg et
beløp på 5 000 kroner.
Takketalen til Breivolls Venner ligger ute på våre
Facebooksider.

St. Hansaften på Breivoll
Vi begynner nå å få en viss rutine
rundt organiseringen av det
tradisjonsrike St. Hans-arrangementet
på Breivoll, men dette er allikevel en
såpass omfattende aktivitet at det er
tema på alle styremøter. Det
involverer alle i styret og også mange
hjelpere fra Nordby og omegn.
Som i 2018 ble St. Hans gjennomført i
samarbeid med Kiwanis Club Ski. St.
Hans-komiteen har bestått av tre
medlemmer fra Breivolls venner og tre
medlemmer fra Kiwanis Club Ski.
Breivolls Venner har hatt lederen (Rikke Soligard), samt regnskaps- og faktureringsansvaret
(Ingrid Skogseth). I tillegg deltok Mette Ryen, og Vicki Tettum var annonseansvarlig. Komiteen
hadde jevnlige planleggingsmøter første halvår.
I 2019 var St. Hansaften på en søndag. Dette gjorde det noe vanskeligere enn ellers å handle
inn, da vi ikke hadde mulighet til å handle inn ekstra hvis vi gikk tomme. Vi tok utgangspunkt i
innkjøp og salg fra rekordsommeren 2018 og økte på dette. Allikevel gikk vi tom for pølser og
burgere i syvtiden. Etter det solgte vi kyllinglår og potetsalat. Det hadde vi igjen til siste slutt. En
stund slet vi med klare å trakte kaffe og steke vafler fort nok. Noen måtte vente litt på servering,
men de var stort sett veldig tålmodige og blide. Vi hadde nok kaker og brus.
I lotteriboden fikk vi som i fjor god hjelp av Sanitetskvinnene. Loddene gikk unna og en av
sanitetskvinnene stakk hjem for å hente et par ekstra pakker med lodd. I 2019 fikk vi tent bålet,
og det var stor aktivitet med leker og dans.
Overskuddet fra St.Hans 2019 ble kr 116 792,-. Dette ble delt 50/50 mellom Breivolls Venner og
Kiwanis Club Ski (Kr 58 396,- på hver).
Det mest tidkrevende i forbindelse med arrangementet er innsalg av annonser til
programbladet. En vanlig begrunnelse fra bedriftene for ikke å annonsere, er at de ikke har
budsjettert med dette. Da vi ville være føre var for arrangementet 2020, hadde vi allerede
oppstartsmøte i september. Håpet er at vi ved å starte tidligere enn ellers kan sikre oss noen
ekstra annonsekroner. Vi har også brukt denne ekstra tiden til å skaffe tilbud fra flere aktuelle
trykkerier. Det endte med at vi fortsetter med Follotrykk.

DNT Oslo og omegn med offisiell åpning av Breivoll gård
Lørdag 31. august var den offisielle åpningen av Breivoll gård som DNT-sted. Flere hundre
mennesker møtte opp for å være med på dette. Breivolls Venners leder Rikke Soligard,
drømmevalgvinner Lena Holm Berndtsson, ordfører Ola Nordal og politikerne fra ad-hockutvalget med lederen Laila Nordsveen, Kjetil Barfelt, Bengt Nøst-Klemetsen og Håvard Steinsholt
ankom standsmessig i hest og vogn fra Stall Ragnar. Der møtte de den nye bestyreren for
Breivoll gård, Marit Skjerven. Nordby skolekorps spilte. Ordføreren «låste opp» Breivoll gård
med hjelp fra DNT Barnas turlag.
Soligard, Nordsveen, Nordal, Skjerven og daglig leder DNT Oslo og Omegn Henning Hoff
Wikborg holdt taler. Etter talene fikk alle som ønsket et stykke fra en 2 meter lang
sjokoladekake fra Piece of cake. I tillegg var kafeen åpen med salg av kaffe, boller og vafler.
Salget gikk strålende, og Fri:tid hadde satt opp klatrevegg som var populær blant de unge.

Friluftsdag
Søndag 1.september inviterte Breivolls Venner sammen med DNT, Ås Turlag, Barnas Turlag og
Fri:tid til Kom-deg-ut-dag, Natt-i-naturen og Breivollmarsj. Det var aktiviteter som pølsegrilling,
klatring, kanopadling og hengekøyer. I tillegg hadde Follo sopp- og nyttevekstforening
soppkontroll.
Dagen startet med litt regn, så de som hadde overnattet ute fra lørdag til søndag ble litt bløte.
Men etter hvert kom solen, og det ble en fin dag. Breivollmarsjen ble gjennomført av 6 barn og
6 voksne. Løypa var på 5 km, gikk langs vår vakre strandperle Nesset og Kjærnes sitt herlige
kulturlandskap og hadde innlagte oppgaver.
Ca. kl. 12 dukket statsministeren opp og holdt en tale om viktigheten av å komme seg ut i
naturen med tanke på både den fysiske og den psykiske helsen. Deretter fikk hun servering i
kafeen og pratet litt med folk både inne og ute.

Begeistringens hus

Begeistringens Hus skal bli et samlingssted for lokale lag og foreninger – et kraftsenter for
frivillighet og engasjement på Breivoll gård. Dette huset blir en viktig brikke i puslespillet for å
realisere Breivoll gård som en felleskapsarena for befolkningen.
Breivolls Venner har, etter avtale med DNT Oslo og Omegn, tatt på seg prosjektlederansvaret
for rehabilitering og senere driften av dette huset. Vi har opprettet en prosjektgruppe for dette
rehabiliteringsarbeidet. Den består av Andreas Myrer fra Fri:Tid, Mathias Eckholdt fra Ås
Turlag/Barnas Turlag, Rikke Soligard og Hans Erik Lerkelund (prosjektleder) fra Breivolls Venner.
Huset vil bli totalrenovert både utvendig og innvendig. Når det blir ferdig vil det inneholde et
stort møte/-aktivitetsrom, to mindre møte-/grupperom, kombinert kjøkken og minglerom, to
toaletter og et nytt inngangsparti/garderobe. Her skal lag og foreninger kunne ha møter, kurs,
seminarer og andre aktiviteter, samtidig som det også skal være et samlingssted for frivillige på
Breivoll gård. Du vil finne tegningene på våre nettsider: www.breivollsvenner.no

Det er Bygg og anleggslinja ved Vestby videregående skole som vil stå for det meste av arbeidet.
I tillegg har vi fått med oss en rekke velvillige bedrifter i dette rehabiliteringsprosjektet: Fin Strek
AS, Marte Tingstad Grav arkitektur, Maxbo Ås, Total Skadeservice AS, Bygg- og tømrermester PC. Saxebøl, TN Varmeteknikk AS, Drøbak Elektriske AS, Tomwil miljø AS, UCO AS og Asplan Viak
AS.
Breivolls Venner legger betydelige økonomiske ressurser i dette huset. På ekstraordinært
årsmøte 11. september ble planene presentert, og det ble besluttet å bevilge 700 000 kroner.
Planene ble også presentert på Dialogmøte som DNT hadde invitert til for lag og foreninger i Ås
kommune.

Lokalmatdag
Under ØKO-UKA 2019 samarbeidet DNT med Økologisk Norge og Breivolls Venner om en
lokalmatdag på Breivoll Gård 21.september. Bønder fra området solgte egenproduserte
matvarer i sine boder; honning, grønnsaker og kjøtt. Det ble laget wraps av et helgrillet,
økologisk lam fra Gilde, og soppkontrollen viste frem hvilke sopper som var spiselige og
kontrollerte medbrakte soppkurver for de som ønsket det. Solen skinte, og det var et yrende liv
på gården.

Senhøsten
Søndagene gjennom høsten hadde flott turvær. Stadig kom nye gjester til kafeen som ikke
hadde vært på Breivoll før, og alle var like blide selv om man av og til måtte stå litt i kø for å få
kjøpt det man ønsket.
Søndag 24. november arrangerte DNT og Breivolls Venner julemarked med lysnisseverksted. Det
var mange som solgte sine hjemmelagde produkter som malerier, håndarbeid, godterier og
betonglysestaker. Den dagen var det også mye folk på gården. Det er tydelig at folk trives og
kommer tilbake til Breivoll.

Økonomi
Pr 31.12.19 hadde vi en egenkapital på kr. 710 981,-. Årsregnskapet viser et driftsresultat for
2019 på kr 141 342,-. Dette er en nedgang fra 2018 hvor resultatet var på kr 221 045,-. Årsaken
til dette er todelt:
1. Fra 31.08.2019 hadde vi ikke lenger inntekter fra kafeen. Vår andel av overskuddet går
direkte fra DNT til Begeistringens hus
2. En stor utbetaling til DNT på kr 150 000,-. Dette er en delbetaling av kr 700 000,- som
ekstraordinært årsmøte besluttet skulle brukes på oppussing av Begeistringens Hus.
Tidlig 2019 registrerte foreningen seg i merverdiregisteret.

Vinterbro, 10.09.2020
Rikke Soligard /S/ … Ingrid Skogseth /S/ … Vicki Tettum /S/ ... Hans Erik Lerkelund /S/
Mette Ryen /S/
(Wenche Jahrmann ble fritatt styrevervet våren 2020 og undertegner ikke årsmelding 2019)

