Venneforeningen for VAFFELBUA v/Kyrtjønn, ÅRSMØTE 11.02.2020
STYRETS ÅRSRAPPORT
Styret har i 2019 bestått av:
- Åse Paulsen, leder
- Svein Bernhard Sødal, nestleder
- Heidi Hauge Uldal
- Per Søvik Hanssen, dugnadsansvarlig
- Odd Einar Kvarsten, fotograf, ansvarlig for Facebook-side, medlemsregister
Varamedlemmer: Anne Skisland
Sylvia Grundig
Fra Midt-Agder Friluftsråd (MAF):
- Kjetil Fossheim
- Monica Roland
- Per-Svein Holte
Formålet med venneforeningen:
- lage et lavterskel turmål, stimulerer til fysisk aktivitet og skape sosiale møteplasser til
bruk for alle.
- ansvar for å drive kafeen på søndager. De søndagene andre lag og foreninger har
ansvar, skal alltid en fra venneforeningen være tilstede
- arrangere dugnader
Faktaopplysninger;
Det har vært 9 styremøter og 2 medlemsmøter i 2019.
Medlemsmøtet 5. juni ble holdt på Vaffelbua. Hensikten var å gjøre medlemmene kjent med
hytta, få informasjon om bruken og informere om venneforeningen. Medlemsmøtet 6.
november ble holdt i lokalene til Midt-Agder Friluftsråd. Det ble informert om erfaringene med
driften etter ½ år. Deretter holdt Erik Peersen et inspirerende foredrag om Skråstadheia og
turer og severdigheter i området.
Det har vært 2 dugnader før åpningen av Vaffelbua.
Offisiell åpning av Vaffelbua 5. mai 2019.
Venneforeningen for Vaffelbua har 130 medlemmer.
Vaffelbua har vært åpen hver søndag siden åpningen 5. mai - 35 søndager i 2019. Det har
gått med ca. 1140 liter vaffelrøre i 2019, gjennomsnitt pr. søndag 32 liter. Det betyr totalt
over 12500 vafler!
Over 70 frivillige har vært med som kaféverter på søndagene. Noen har stilt opp flere
ganger. Vi hadde ikke klart å drive søndagskafeen uten hjelp av disse. Tusen takk til alle
frivillige som har bidratt.

Jegersberg gård er en viktig samarbeidspartner for MAF og venneforeningen. De leverer
blant annet vaffelrøre til søndagskafeen, har laget ute-møblene til hytta, henter søppel hver
mandag, har ryddet trær rundt hytta mm.
Styret har blant annet;
- gitt innspill til kjøp av inventar og utstyr til Vaffelbua
- vært med å utarbeide instruks for bruk av hytta, rutiner for kafédrift og
betalingsløsning, rutiner for varekjøp
- vært med i planleggingen av åpningsarrangementet
- deltatt i utarbeidelse av samarbeidsavtale mellom MAF og venneforeningen
- arrangert medlemsmøter (5.juni og 6.november)
- hatt ansvar for bemanning av søndagskafeen
- arrangert dugnader
- egen Facebook-side med informasjon til medlemmene i venneforeningen
- fortløpende evaluering av søndagskafeen og forbedring av rutiner
Åpningstider for kafeen:
Målet er at Vaffelbua skal ha åpent hver søndag hele året.
Fra starten 5. mai var åpningstida 11.00 - 16.00
Fra midten av november og ut februar er åpningstida 11.00 - 14.00.
Det har vist seg at det å endre åpningstid på vinteren er problematisk. Styret har derfor
bestemt at fra og med 1. mars skal åpningstida være 11.00 - 15.00 hele året.
Vaffelbua har blitt en enorm suksess og et populært turmål for folk i alle aldre. Turgåere
strømmer til hytta hver søndag uansett vær og årstid. Det har til tider vært svært folksomt på
hytta og lange køer for å få kjøpt vafler og kaffe. Det har vært en bratt læringskurve for oss
som har ansvar for kafédriften. Vi prøver stadig å forbedre oss og finne løsninger som kan
gjøre driften mer effektiv.
Det er viktig å si at Vaffelbua benyttes av Universitet i Agder til undervisning for studentene
to dager i uka. Skoler og barnehager i Kristiansand kan benytte hytta til ekskursjoner og
undervisningsopplegg to dager i uka. I tillegg kan lag og foreninger låne hytta en dag i uka
og på ettermiddags- og kveldstid. Henvendelser for lån av hytta administreres av Midt-Agder
Friluftsråd.

Åse Paulsen,
Styreleder Venneforeningen 28.01.2020

