Venneforeningen Kjeller Aerodrome
Styrets beretning 2013
Venneforeningen Kjeller Aerodrome, Kjellervenner, ble stiftet 6. mars 2008. Hensikten
var å danne et forum for å bevare og utvikle Kjeller Flyplass for alle som er interessert
i fly og flyhistorien på Kjeller.
Styret har i 2013 bestått av Frøydis Ulvin, leder, Kjell Strømseng, kasserer, samt
styremedlemmene Jonn Bekkevold og Morten Agerup Myhr. Styret har to
varamedlemmer; Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker.
Medlemmer
Venneforeningen Kjeller Aerodrome har pr 31.12.2013. Det er i alt 72 personer
registrert på Kjellervenners medlemsliste. Alle får medlemsinformasjon. Av disse har
23 betalt medlemskontingent.
Det er ikke gjort noen ekstra innsats for å få flere medlemmer. Vi kan kanskje gjøre
en større innsats mht medlemskontingenten, men i 2013 har det ikke vært rom for
slikt arbeid. Det er mange medlemmene som er medlemmer av flere klubber på
Kjeller. For Kjellervenner er det viktigste å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet
og en god støtte for den totale aktiviteten. I så måte er Kjellervenner et tilbud til dem
som ikke har en spesiell tilhørighet i Kjellermiljøet
Styrearbeid 2013
Styret har hatt sin hovedkontakt via e-post samt direkte kontakt på møter i tilknytning
til ulike aktiviteter på Kjeller.
Aktiviteter:
Flydagen 2013
Flydagen 2013 ble holdt 1. september.
Kjellervenner solgte Flydagsmagasinet for hovedarrangementet, og bidro i boden til
Gloster Gladiator 423 der Kjellervenner er andelseier.
Gloster Gladiator 423 Stiftelsen
Kjellervenner har 3 andeler á kr 1000 i Gloster Gladiator 423 Stiftelsen.
Tore Blikom er styremedlem i stiftelsen, og Frøydis Ulvin er leder av rådet for
Stiftelsen.
Kjeller gård as
Kjellervenner har 2 aksjer á 1000 i Kjeller gård as.
Tore Blikom er styreleder, og Morten A. Myhr er styremedlem med Pål Oksvang som
varamedlem. Frøydis Ulvin leder valgkomiteen.
Aksjene har ikke gitt utbytte i 2013
Bevaring av historien på Kjeller
Arbeidet med å bevare Kjeller flyplass er aktualisert det siste året. Det er interesser
som ønsker å benytte arealet til for eksempel boligbygging. AIM er under press ved at

de ikke har fått tillatelse til å bygge en testcelle for motorene til F35.
Kjellervenners styre har det siste året engasjert seg sterkt i dette. Det er sendt flere
leserinnlegg i RB v/ Jonn Bekkevold og Frøydis Ulvin, det er sendt skriv til
medlemmene, vi har deltatt i kommunikasjon med politikere i Skedsmo, vi har deltatt i
arbeidsgrupper som har til formål å bevare flyplassens kulturhistoriske arv, samt aktiv
deltakelse i flere av Kjellers kulturbevarende grupper, stiftelser og AS. Styret anser
dette arbeidet som essensielt for å ivareta Kjellervenners interesser.
Medlemsmøter
Medlemsmøtene gir plass for sosialt samvær med utveksling av historier knyttet til fly
og Kjeller flyplass. Dette arbeidet har, av ulike årsaker, hatt lavere prioritet det siste
året. Det er enkel servering på medlemsmøtene. Medlemsmøtene annonseres på
www.romerike.no, i Romerikes blad og via Facebook og som medlemsinformasjon til
Kjellervenner med e-post.
Dugnad
Småflyhavna trenger årlig vårpuss. Dugnaden 2013 ble holdt onsdag 30. april. Dette
arbeidet, som på gikk et par timer på ettermiddagen, bidro til reinere småflyhavn, og
er et hyggelig treff for de som møter fram. Litt flytitting ble det også tid til.
Medlemskontakt og informasjon
Nettsiden www.kjellervenner.no gir informasjon om medlemsmøter, aktiviteter og
annet som kan ha interesse for medlemmene. Kjellervenner får positive
tilbakemeldinger om nettsiden som oppleves som informativ. Siden har lenker til alle
nettsider som er knyttet til kjellermiljøet. Medlemmene er velkomne til å gi innspill.
Kjellervenner har egen Facebookside. Den gir informasjon fra flere andre
facebooksider. Kjellervenner på Facebook: www.facebook.com/Kjellervenner.
E-info er medlemsinformasjon om medlemsmøter, aktiviteter og annet som kan ha
interesse for medlemmene. Målet er å gi alle interesserte jevnlig oppdatering om
aktiviteter som foregår på kjeller flyplass i den hensikt å etablere engasjement for å
bevare flyplassen. Det er sendt 4 informasjonsskriv i 2013
Annonsering av aktiviteter skjer gjennom nettstedet www.romerike.no, Skedsmo
kommunes nettsider www.skedsmo.kommune.no og i Romerikes Blad på
Foreningsnytt/Hva skjer; tidvis også som redaksjonelt stoff.
Økonomi
Medlemskontingenten utgjør totalt 2.300 kr. Regnskapet viser et overskudd på
1.794 kr. som styret foreslår overført mot egenkapitalen.
For Styret for Venneforeningen Kjeller Aerodrome
Kjeller 21. mars 2014
__________________
Frøydis Ulvin
leder

