Venneforeningen for VAFFELBUA v/Kyrtjønn STYRETS ÅRSRAPPORT
Styret i venneforeningen for Vaffelbua 2020 ble valgt på årsmøte 11.02.2020 og består
av;
Åse Paulsen, styreleder
Svein Bernhard Sødal, nestleder
Per Søvik Hansen, styremedlem
Odd Einar Kvarsten, styremedlem
Heidi Hauge Uldal, styremedlem
Sylvi Flateland, styremedlem (ny)
Ellen Weierholt, styremedlem (ny)

1 år
1 år
1 år
2 år
ikke på valg
2 år
2 år

Varamedlemmer:
Elisabeth H. Ingebrigtsen,
Knut Tønsberg,

1 år
1 år

Revisor:
Alf Erland Spaun

2 år

Valgkomité:
Rune Kittelsen
Anne Skisland
Per Svein Holte

1 år
1 år
1 år

Fra Midt-Agder Friluftsråd (MAF):
- Kjetil Fossheim
- Monica Roland
- Per-Svein Holte
Sammendrag;
2020 startet som forventet med stort besøk på Vaffelbua.
Lite visste vi at søndag 8. mars skulle bli siste søndagskafè i 2020. Men før 8. mars hadde vi
noen søndager med svært godt besøk. Søndag 2. februar hadde vi omsetningsrekord med
25.689,- kr, og det gikk med 55 l. vaffelrøre. De ti søndagene vi hadde åpent i 2020 omsatte
vi for 104.627,- kr, og det ble brukt ca. 270 l. vaffelrøre. Så kom covid-19!
På møte 11. mars bestemte styret og ledelsen i MAF å stenge Vaffelbua i tråd med
anbefalinger fra regjeringa og kommunen. Det ble sendt ut mail til alle medlemmer i
venneforeningen i tillegg til informasjon på Facebook og hjemmesiden til MAF. Det ble også
satt opp oppslag på Vaffelbua.
Gjennom hele året har styret og ledelsen i MAF hatt kontakt og vurdert situasjonen i forhold
til pandemien og gjenåpning av søndagskafèen. Det ble sendt ut informasjon til
medlemmene 14. mai, 17. juni og 29. september.

Det har vært 6 styremøter i 2020. I tillegg har leder av venneforeningen hatt møte med
ledelsen i MAF 2 ganger.
Det har vært 2 dugnader i 2020. Vårrengjøring og vinduspussing på Vaffelbua 20. mai. I
tillegg prøvekjøring av vaffelkarusellen da denne ble levert 25. juni.
Venneforeningen for Vaffelbua har pr. 01.01.2021 registrert 65 betalende medlemmer, og
det står 137 navn på medlemslista.
Åpningstider for kafeen:
Målet er at Vaffelbua skal ha åpent hver søndag hele året.
Styret har bestemt at åpningstida skal være 11.00 - 15.00 hele året.
Vaffelbua er blitt et populært turmål for folk i alle aldre. Turgåere har strømmet til hytta hver
søndag uansett vær og årstid. Vi beklager sterkt at pandemien har gjort det nødvendig å
stenge søndagskafèen på ubestemt tid. Selv om kafèen er stengt, er det mange som legger
søndagsturen til Vaffelbua. Og vi håper selvsagt alle at vi snart kan ha ordinær åpning på
søndagene.
I fem uker i sommer ble Vaffelbua benyttet til Sommeraktivitetssenter for barn og unge i regi
av Midt-Agder Friluftsråd. Dette var et supert tilbud hvor det var gratis utlån av
aktivitetsutstyr. Mange benyttet seg av tilbudet.
Det kan også nevnes at på tross av pandemien benyttes Vaffelbua av Universitet i Agder til
undervisning for studentene, og skoler og barnehager i Kristiansand kan benytte hytta til
ekskursjoner og undervisningsopplegg.

Åse Paulsen,
Styreleder Venneforeningen 17.02.2021.

