Årsmelding 2019
Årsmøtet ble holdt 24. Mars 2019. Det var ingen innkomne saker.
Budsjettet ble godkjent og medlemskontingenten ble satt til kr. 250,- pr år.
Ungdom opp til 16 år betaler kr. 150,-.
Styret for 2019 har bestått av følgende: Leder, Tore Langfoss. Nestleder,
Morten Hoel Johansen. Sekretær, Børre Chr Børresen. Kasserer, Arild Braute.
Styremedlemmer, Ronny Rønningen og Knut Simensen. Varamedlemmer, Bård
Ihle og Pål Hermstad Kristensen.
Revisor, Andre´ Braute.
Venneforeningens store prosjekt i 2019, har vært bestilling av F-16 simulator
fra ViperWing i Polen. Prosjektleder har vært Børre Chr Børresen.
Simulatorprosjektet har også fortsatt inn i 2020, men er nå klar til overlevering
til FFG som vil ha driftsansvaret for simulatoren.
Det har blitt bevilget penger til lyssetting av en rekke montere i
utstillingshallen, samt merking på vegger/søyler i form av tekst. Guttorm
Fjeldstad har stått for mye av dette.
Venneforeningen har også bevilget penger til Lexan-plater, til bruk på Lynx,
UH-1B og Dakota.
Jan Ernestus ble i 2019 utnevnt til æresmedlem i venneforeningen, etter mange
års innsats ved FFG.

Venneforeningen har søkt Sparebankstiftelsen om midler til sikring og videoovervåkning. Utstyret på FFG trenger oppgradering. Dessverre har vi fått avslag
på denne søknaden.
Til rekruttering, har venneforeningen bevilget penger til annonsering på
Facebook. Det ble også trykket opp ny brosjyre og reklamebanner til bruk på
stand, fortrinnsvis på Kjeller flydag.
Styret besluttet å legge Flysam ut som en pdf fil på hjemmesiden, som et
prøveprosjekt – det er kostbart å sende ut i posten. Tilbakemeldinger har
imidlertid gjort at vi sender ut Flysam i posten, som tidligere – i tillegg til pdf på
hjemmesiden. Det ble for øvrig utgitt 2 nr av Flysam i 2019.
Det ble i 2019 inngått en forpliktende samarbeidsavtale, mellom
venneforeningen og LFM. Denne avtalen vil sørge for en felles struktur mellom
FM og frivillige organisasjoner.
Venneforeningens dag ble avholdt 8. September i god tradisjon, med besøk av
veteranfly fra Kjeller. Vi solgte lodd for kr. 1250,-, og fikk et lite overskudd –
dette mye på grunn av at vi fikk noen Dakota turer i gave fra Dakota Norway.
På henvendelse fra Bodø, ble venneforeningen spurt om å ta på seg en større
dugnad i forbindelse med rengjøring/flytting av teknisk dokumentasjon.
Nødvendig opplæring skulle foretas av FM. Imidlertid ble dette prosjektet
utsatt, da skjeggkre ble funnet på FFG. Dette arbeidet vil bli utført på et senere
tidspunkt.

Morten Hoel Johansen
(sign)

