Årsberetning
DAKOTAENS VENNER 2020
Styret i Dakotaens Venner har i 2020 bestått av:
Leder
Nestleder/Økonomiansvarlig
Styremedl. /
Styremedl.
Styremedl.
Styremedlem.
Styremedl.
.
Styremed/
Styremedl.
Varamedl.
Varamedl.

Helge Hem
Ted Bugge
Stig-Rune Håvardstun
Gunnar Arnekleiv
Rune Valestrand
Jostein Selvikvåg
Martin Nilsen
Dagfinn Eriksen
Svein Dyvik
Tom L. Nielsen
Baard Løken

(Valgt for 1 år)
(valgt for 2 år)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Valgt for 2 år)
(Valgt for 2 år)
(Valgt for 2 år )
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Valgt for 2 år )
Ikke på valg)

Venneforeningens oppgave er å støtte Stiftelsen Dakota Norway økonomisk, og med medlemmers
egeninnsats i Stiftelsen.
Venneforeningen organiserer vanligvis rundflyginger samt flygninger for medlemmene i inn- og utland.
Det er krav medlemskap i Dakotaens Venner for å kunne delta på flyginger med Stiftelsen Dakota Norway.
Det ble ikke organisert noen medlemsflygninger i 2020
I tillegg driver venneforeningen den daglige drift av Stiftelsens klubbhus og hangar. Det er gjort større
vedlikehold og påkostninger i hangar og klubbhus
Det var registrert 1098 (1869) medlemmer i venneforeningen ved utgangen av året.
Av medlemmene var 94 (83) livsvarige og 58 (75) var A familie- og 204 (184) B familie medlemskap. (Tallene i
parentes gjelder for 2019) Nedgangen var mindre enn vi hadde fryktet og dette viser bare at vi har mange gode
og trofaste venner
Venneforeningen eier halvparten av andelene i LN-WNH. Verdiene av andelene er ikke regulert eller
nedskrevet
Regnskap for Dakotaens Venner viser for 2020 et overskudd på kr. 433 640 (-kr 356 061). Egenkapitalen var pr.
31/12 kr. 4 194 627 (kr 3 673 203).
Inntektene for 2020 er oppnådd ved innbetalt medlems kontingent, samt renteinntekter.
En del av egenkapitalen kr. 500 000,00 er etter tidligere vedtak avsatt til hangarfond
Etter styrets mening er forutsetningene om fortsatt drift gode.
Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.
Sandefjord, 28. april 2021
_____________________________
Helge Hem, formann

