1

Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
http://bvk.lmk.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Organ for Bergen Veteranvogn — Klubb. April — 2010. Nr. 4
Telefunken
senderen for daglig
bruk.
Installasjonen
inngår i Norsk
Kulturarv. Begge
tjenester ble stengt i
1978.
I år 2000 ble den
originale T-antennen som var spent opp mellom to
150 meters master, tatt ned. Dette pga. at mastene
ble sett på som en fare for omgivelsene. Man var
redd for at de kunne falle ned.
Kringkasteren ble oppført i pusset betong i
funkisstil. Huset var bygd rundt Telefunken
senderen. Senderbygningen huser i dag en stor
historisk samling av telekommunikasjonsutstyr i
regi av Norsk Telemuseum.
LKB Bergen Kringkaster er den tidligere NRK AM
De som er usikker på veien møtes på SHELL(LW/MW) sendestasjonen for Bergen. Dens
stasjonen på Juvikflaten kl.18.30 for felles
beliggenhet er ved Erdal på Askøy.
avkjøring derfra. Medlemmene oppfordres til å
Telefunken senderen på 20 kW er bygget i 1935 og
kjøre flere i bilen pga parkering.
er den eneste gjenværende komplette av denne type
Det blir parkering på parkeringsplassen til
i verden. Marconi senderen på 1 kW er også fra
Barnehagen som ligger like ved senderen. Derfra er
midten av 30-årene.
det en gangsti i terrenget bort til huset.
I 1965 erstattet en Philips 10 kW sender
Adressen er Grensedalen.
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

Neste medlemsmøte: Tirsdag 13.04.2010
kl.19.00 møtes vi på LKB Bergen
Kringkaster LA1ASK ved Erdal på
Askøy.
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må oppgraderes. Mange medlemmer ønsker papirutgaven.
Kjører fortsatt 10 utgaver.
Kommentar fra styret angående julebordet: Dette sponses litt
fordi mange av de som gjør mye for klubben gjennom hele
Det møtte 63 medlemmer på Generalforsamlingen i BVK.
året er også de som stiller på julebordet. Nytt styre må
vurdere hvilken form og lokalisering julebordet skal ha for
Sak 1) Åpning. Formann ønsket velkommen til årsmøtet.
fremtiden.
Svar fra styret angående bladet: Bladet kan legges ut på
Sak 2) Merknad til innkalling og sakliste. Merknad: Styret
nettet, men vi må vite hvem som ikke vil ha det sendt hjem.
hadde gjennom Stabbesteinen uttrykt sin støtte til
Spørsmål: Hva med sponsorer, reklame, fast hver måned?
vedtektsendring angående valgkomite. I medlemsmøte i
Svar: det er gjort vedtak om at det ikke skal være reklame i
februar ble dette dementert.
Stabbesteinen. Et unntak var Norsk Motorveteran som kjørte
Svar fra styret: Dette var en trykkfeil i Stabbesteinen: Styret
en serie annonser i fjor.
går verken for eller i mot. Innkallingen ble godkjent med
Kommentar fra salen: Hvor store ønsker vi å bli?
merknad.
Medlemsmassen kan svinge. Andre klubber prøver å låse
Sak 3) Valg av Dirigent. Forslag på Egil Odland. Det var
kontingenten.
ingen motforslag. Valgt.
Forslaget gikk til avstemming. Avstemming gjort ved
håndsopprekning: Forslaget falt. Kontingenten vil fortsatt
Sak 4) Valg av Sekretær. Forslag på Lars Olav Lofthus. Ingen være kr. 350,motforslag. Valgt.
Sak 8) Innkomne forslag. Forslag om vedtektsendringer.
Sak 5) Årsmelding 2009. Meldingen ble gjennomgått måned Pga paragrafen i vedtektene som sier at æresmedlemmer skal
for måned med mulighet for å komme med kommentarer.
vedtas på Generalforsamling med simpelt flertall, ble det
Spørsmål: Kunne vært interessant at det også sto oppført
holdt avstemming ved håndsopprekning om Ola Borge skulle
antall medlemmer og gjerne frafall og tilkomne.
bli æresmedlem. Dette ble enstemmig vedtatt.
Årsmelding godkjent.
Vedtektsendring angående utnevnelse av æresmedlemmer:
Sak 6) Regnskap 2009. Kasserer redegjorde for regnskapet.
Styret hadde som forslag at et enstemmig styre kan utnevne
Kommenterte at det ser ut som om det er kr. 47.000,- mindre æresmedlemmer.
enn det er pga avsetning av midler til møtelokaler.
Dette for å få fortgang i prosessen.
Spørsmål: LMK: Ingen provisjon under Inntekt: Kontingenter Spørsmål: Hvorfor hastverk? Æresmedlem bør henge høyt.
som utgift.
Svar: Eksempel på situasjoner: Hvor mange visste at Ola
Svar: BVK hadde ingen provisjon fra LMK i fjor og
Borge fylte 80 år? Styret var i den situasjon at de måtte
kontingenter er medlemsavgiften BVK betaler til LMK.
utnevne Ola Borge til æresmedlem under forutsetning at det
Spørsmål om utstillingen? Har Auto 23 ikke fakturert oss
gikk igjennom på Generalforsamlingen. Dette er uheldig.
noe?
Man skulle hatt muligheten til å utnevne ham der og da! For å
Svar: Nei, Auto 23 fakturer ikke BVK noe som helst.
sette det veldig på spissen, så kunne han jo ha gått bort i
Spørsmål om Ekebergtur: Hvorfor ikke oppført på 2009?
ventetiden, eller (litt utenkelig i dette tilfelle men dog) det
Svar: Ingen tur i fjor.
kunne ha blitt nedstemt! Da hadde det oppstått en særdeles
Kaffepenger fra medlemsmøter er ført under kasse lygarrom. pinlig og lite hyggelig situasjon.
Gått ned fra i fjor. Folk må bli flinkere til å betale for seg ved Forslag: Kan bruke ekstraordinær generalforsamling.
medlemsmøtene.
Svar: Litt voldsomt å innkalle på grunn av det.
Klubbeffekter: Klubben har så og si ingenting igjen på lager. Kommentar: Egner seg best som styresak.
Solgt for kr 3.365,- Det er ikke kjøpt inn nytt.
Vi har hatt kun fire æresmedlemmer. Med andre ord ingen
Styret høstet applaus for økning i egenkapital.
inflasjon.
Spørsmål angående resultat: Hvordan kommer summen frem? Kommentar: Endret syn på forslaget, synes det er bra, men
Litt forvirring pga avsetning av midler. Se over.
teksten bør også si at alle kan foreslå kandidater.
Forslag om at det kan lages noter til regnskapet.
Forslaget blir at et enstemmig styre vil kunne godkjenne
Kommentar: Det er ikke samsvar mellom antall medlemmer æresmedlemmer.
og kontingent til LMK.
Teksten kan ikke endres nå. Men alle kan selvsagt komme
Svar: Dette skyldes tidspunkt for innrapportering av
med forslag til kandidater.
medlemmer til LMK.
Avstemming ved håndsopprekning: Forslaget ble godkjent
Spørsmål rundt inntekt fra utstilling: Kanskje noe kunne
med mer enn 2/3 flertall.
settes av som startkapital til neste utstilling. Regnskapet ble
etter dette godkjent.
Vedtektsendring: Familiemedlemskap. Endring i §3.
Det foreslås at det blir en ny paragraf: §3B:
Sak 7) Kontingent 2010. Medlemskontingent for 2010 ble
Familiemedlemskap kan inngås, hvor for eksempel ektefelle,
foreslått økt til kr. 400,samboer eller hjemmeværende barn har samme adresse. Man
Spørsmål: Hvorfor øke når man har så mye penger?
betaler da full kontingent for hovedmedlem, og 25 % for
Svar: Bladet vil kreve mer.
øvrige familiemedlemmer. Alle familiemedlemmer er å regne
Spørsmål: Hvorfor ikke redusere utsending til de som vil og
som fullverdige medlemmer. Skriv, info og medlemsblad
få det på nettet?
sendes hovedmedlem.
Svar: I så fall må et eget register for dette lages? Websidene

Referat fra BVKs Generalforsamling
tirsdag 09.03.10 kl.19.00 på BTM:
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Gamle bilder: Hvor er dette?
Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK for
perioden april 2010—
april 2011
Formann:
Eric R. Rundhovde
Mob: 90076815
eric.rundhovde@advokatpartner.no

Bilde nr. 1

Nestformann:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob.95997242
gunnar.haukeland@glamox.com

Bilde nr. 2

Sekretær:
Sissel M. Romslo
Mob: 95916829
simaro@online.no
Styremedlemmer:
Sigve Carlsen
Mob.95776353
sigve.carlsen@hjemme.no
Arne Lærum
Mob: 90614826
arnelerum@online.no

Bilde nr. 3

Svar på bilder i nr 3 2010:
Bilde nr 1: Fløystuen, Bilde nr 2: Førde i Sunnfjord, Bilde nr 3: Voss

Varamedlemmer:
Gunnar Bjelke
Mob: 45617936
g.bjelke@online.no
Bente Sørheim
Mob: 95780820
bente-elin.sorheim@telenor.com

Kjartan Meyer
Mob: 91558835
kjmeyer@online.no

Leif Bergesen hadde rett på bilde 1 og 3, mens han trodde bilde 2 var fra Eidfjord.
BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
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Kommentar: Synes rabatten er for stor!
Svar: Vi sparer penger på utsending Stabbesteinen.
Familiemedlemskap vil gi netto penger i kassen.
Kommentar: Sponset medlem kan nytte godt av f.eks.
julebord. Da får de veldig mye igjen for sin lille kontingent.
Svar: Man ser ikke dette som et stort problem.
Forslaget gikk til avstemming med håndsopprekning: Vedtatt
med mer enn 2/3 flertall.
Vedtektsendring:
Valgkomite: Nåværende ordning: Valgkomite velges på nytt
hvert år.
Forslag til endring:
Valgkomiteen skal bestå av tre (3)medlemmer. Disse
organiserer sitt arbeide innbyrdes.
Det skal hvert år velges ett (1) nytt medlem til valgkomiteen
som vil erstatte det lengst sittende medlem.
Medlemmer som har satt i Valgkomiteen skal være ute av
denne i minst tre perioder (år) før ny adgang til gjenvalg".
Informasjon: Ingen vedtekter om hvem kan velges. Praksis
har vært bl.a. avgått formann. Men det er ikke lovfestet noe
sted.
Kommentar: Medlemmer har gått mellom styret og
valgkomite. Ikke bra for rekruttering.
Kommentar: Ikke bra med en slags tvangstrøye, som dikterer
3 år. Hvis man er misfornøyd med valgkomiteen bør man
kunne hive hele komiteen under valget. Hvis forslaget går
igjennom vil man uansett sitte igjen med to personer som man
kanskje ikke vil ha.
Kommentar: Bedre kontinuitet med nytt forslag
Kommentar: Nei, dette er feil. Med dagens ordning kan alle
komme med forslag. Forslaget virker unødig firkantet.
Kommentar: Kritikkverdig at valgkomite går inn i styret.
Svar fra valgkomite: Det har vært spurt etter forslag til
kandidater, men det har heller ikke i år som i de fleste
foregående år kommet noen forslag inn til valgkomiteen. Det
er to kriterier som gjelder for at valgkomiteen skal fremme en
person til et styre eller vara verv: 1. Valgkomiteen må ha tro
på at personen kan gjøre en god jobb ut ifra dagen status i
klubben. 2. Vedkommende som blir spurt må si ja. Ellers er
det fritt frem for alle til å komme med benkeforslag under
valget.
Kommentar til vedtekts endringen: Forslaget låser
valgkomiteen. Man kan aldri skifte ut hele komiteen lenger.
Benkeforslag kan gjøre akkurat samme funksjon. Ved dagens
tekst kan hele komiteen kastes. Det er en fordel.
Kommentar fra møteleder: Kanskje innarbeide et prinsipp at
valgkomiteen rulleres.
Enten vedta, eller lage en plan for rullering.
Avstemming ved håndsopprekning: Telling gav ikke 2/3
flertall. Forslaget falt.
Siste kommentar: Oppfordring til det nye styre om å se på
ordningen med valgkomiteen.

Resultat:Lars Olav Lofthus valgt for 2 år med 34 mot 25,
4 blanke
Styremedlem
Gunnar Haukeland – Ikke på valg
Styremedlem
Arne Lærum – Ikke på valg
Varamedlem:
Bente Sørheim – 1 år
Varamedlem:
Gunnar Bjelke – 1 år
Varamedlem:
Sverre Lindøe
Motforslag: Kjartan Meyer. Skriftlig avstemming: Resultat:
Kjartan Meyer valgt for 1 år med 39 mot 24.
Revisor: Kjetil Sletten.
Gjenvalgt for 1 år
Valgkomite for 2009: Styret foreslo: Herman Brandt, Kjell
Røen, Ymer Sletten.
Arild Nilssen foreslo: Kjell Røen, Geir Philips, Gunnar Skår
Skriftlig avstemming: Alle skriver tre navn, valgt fra de fem
forskjellige kandidatene, på en lapp.
Resultat: Valgkomite 2010: Herman Brandt 39 stemmer,
Kjell Røen 47 stemmer og Geir Philips 47 stemmer.
Ymer Sletten fra årets valgkomite takket Roald Stig
Jørgensen, Kjell Røen, Herman Brandt, Levi Vatle og Truls
Evensen for godt arbeid i BVK styret og overrakte dem hver
sin bukett blomster.
Ny formann, Eric A. Rundhovde takket for tilliten. Han
gleder seg til å ta fatt. Viktig at vi ser fremover og viktig at vi
må ha stor takhøyde i vår organisasjon.

Medlemsmøte i BVK tirsdag 09.03.2010
rett etter BVKs Generalforsamling:

På grunn av at Generalforsamlingen tok sin tid ble det kun
orienteringer på medlemsmøtet.
Avtroppende formann Roald Stig Jørgensen kom med noen
orienteringer:
Ny webside og programvare til dette. Vedtatt et beløp, men
ligger på vent pga avklaringer med leverandører.
Ola Borge er fortsatt syk, men kommer seg. Det betyr at
historieskrivingen snart kan begynne. Kjartan Rødland skal
være med på dette, og han vil ha med vår sekretær Sissel
Romslo. Man begynner gjerne engang i vår, og muligens
videre til høsten. Det er satt av en arbeidssum på kr 50.000,til dette.
OBS! Siste i dette er at det nye styret har bestemt at Ola
Borges historie skal inngå som del i BVK sin historie. Da
unngår vi to utgivelser.
Det er besluttet å dokumentere BVK’s historie, de 30 første
år. Lars Olav Lofthus vil være koordinator innsamling av
stoff. Det vil være opp til styret hvordan det presenteres.
Roald Stig har blant annet laget en liste over tidligere
tillitsvalgte.
Opel treff: Kommer tilbake til det senere.
17 mai prosesjonen: Under utstillingen ble eieren av Morgan
1914 modellen lovet plass i prosesjonen hvis bilen er klar for
Sak 9) Valg. Ordstyrer orienterte om valgkomiteens forslag til det. Nytt styre må sjekke dette.
Til slutt: Husk betaling: Tebrød og kaffe koster.
nytt styre for 2010.
Han takket også valgkomiteen for sin innsats.
Formann:
Eric A. Rundhovde Valgt for 1 år.
Og til sist takket han for sin tid som Formann.
Styremedlem
Sigve Carlsen – 2 år
Styremedlem
Sissel Romslo – 2 år
Herman Brandt sa helt til slutt noen ord: 30 års jubileumet
Styremedlem
Lars Olav Lofthus
søndag 25.april. Vi skal parkere bilene våre på
motforslag: Bente Sørheim. Skriftlig avstemming:

5
Vågsalmenningen. Vi har fått parkeringstillatelse fra kl. 10 –
13. Ca kl 12 blir det tur til Herdla museum. Det er mulig vi
får en egen omvisning der. Vi får også se et Focker Wulff fly
som er tatt opp av sjøen. Det er mulighet for å spise middag
der, men klubben trenger forhåndsbeskjed om dette.
Henvendelse til Herman Brandt.
Se for øvrig mer om dette under eget punkt i dette bladet.

Formann: Sigve Carlsen
Viseformann: Carl Harbitz-Rasmussen jr
Kasserer Ragnhild Mijnders
Sekretær: Cees Mijnders
Styremedlem: Bjørn Trumpy
Varamann: Arvid Sivertsen
Varamann : Magnus Rosendal

Etter en hyggelig diskusjon avsluttet
ordstyrer Sigve Carlsen det vellykkede
møtet.
BVK markerer sitt 30 års jubileum
På styremøtet av 29. april 1980 ble
årskontingenten for medlemmene satt
søndag 25.04.2010:
Som kjent fyller BVK 30 år 23. april i år. Dette vil tilkr.25,-. Noe som er en overkommelig
pris.
vi markere med en samling i Bergen sentrum
Et fast møtested for klubben er ennå ikke
søndag 25. april. Vi har fått reservert
bestemt, men inn til videre ble kafe
Vågsalmenning ved Holberg-statuen fra kl. 10:30 Grilletten på Sletten Shoppingsenter ved
og utover. Kjør ned Olav Kyrresgt. ved bankbygget Tveitevannet og Bergenshallen satt som
fast møtested. Her vil neste møte bli
og parker på Vågsalmenning. Planen er å kjøre
holdt, som er satt til
Referent Lars Olav Lofthus

samlet herfra kl.12:00 til Herdla museum. Det er
avtalt omvisning på museet og at vi skal få ta det
tyske jagerflyet Focke Wulf som ble hentet opp fra
sjøen i øyesyn.
Deretter er det planen for de som ønsker det å
innta et måltid på Herdlevågen Gjestehus. BVK
dekker billetten til museet, men måltidet må vi
dekke selv. Jeg ønsker derfor en tilbakemelding
over hvor mange som ønsker å delta på turen og
som ønsker å spise på Gjestehuset.
Kontakt via SMS til Herman Brandt 90593448
eller mail til herman.brandt@c2i.net

BVK har 30 års jubileum i år og jeg
gjengir her referat fra stiftelses– og det
første styremøtet:

”Nytt fra Bergen Veteranvogn Klubb”

Tirsdag den 20 mai 1980 kl.20.00.
Det vil bli krevd en liten
møtekontingent.
Ellers håper vi på at medlemmene uttaler
seg, og at møtet inspirerer til en
veteranvogn- prat over kaffekoppen.
Ta gjerne med andre interesserte, da vi
helt sikkert ikke har nådd alle
veteranvogn interesserte i Bergensdistriktet.
Om du lurer på noe spesielt om møtet/
klubben el.l. vil Ragnhild Mijnders
forsøke å gi svar i den grad hun kan på
tlf nr xx etter kl 18.00.
Vennlig hilsen STYRET.

BVK har på disse 30 årene vokst til ca 400
medlemmer og vi prøver å drive klubben så enkelt
som mulig fremdeles for å bevare den gode
Den 23.april 1980 møttes 16 veteranvogn
kontakten mellom medlemmene.
interesserte til stiftelsesmøte for en
veteranvogn klubb i Bergens -distriktet.
Kontingenten har økt i forhold til inntekten
Møtet som ble holdt på Rudolf
og regner vi den om i alt det positive man får igjen
Steinerskolen åpnet med initiativtakernes for de kronene så er det den beste investering man
ide til å drive klubben på en enkel måte
kan gjøre.
i form av relativt få møter og en lav
Dette ser vi viktigheten av i et stadig mer
kontingent først og fremst for å ha et
godt samarbeid medlemmene imellom, noe
stressende samfunn. På” Lygarommet” på BTM har
som også styrker interessen.
vi våre uformelle tirsdagsmøter med ca 15-20
Senere ble de fremmøtte ført opp på
fremmøte og på medlemsmøtene andre tirsdag i
medlemsliste, da alle de fremmøtte var
måneden samles i snitt 55 medlemmer enten det er
interessert i å stå som medlem.
foreleser på møtene eller ikke.
De 16 nye medlemmene i den nye klubben,
som for øvrig kalles :
Stor takk til alle trofaste medlemmer som står på
BERGEN VETERANVOGN KLUBB
for klubben og er med på gjøre den til en av de
inn til videre valgte et klubbstyre.
beste gammelbilklubber i landet.
Vervene ble som følger:
Bergen ,den 8.mai 1980:
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Vårt medlem Øystein Sannes innsendte
gamle familiebilder fra bilturer etc.
Bildene har jeg fått etter min farmor.

1.Min onkel Cato til høyre han var sjåfør i det jeg tror er
hans 37 Packard "tante" Gerda og "onkel" Kjell til høre
jeg antar at bildet er tatt på slutten av 50 tallet. Det eldre
paret er farmor Asta Sannes og farfar Verksmester
Jørgen Sannes, viktig tittel.

4 og 5. vet ikke
Hilsen Øystein Sannes

Annonser: Automatkasse til Chevrolet 1957
ønskes kjøpt. Henv. Kjell Tangen, mob 915 39074.

Terminliste:
2.Min farmor og fru Helga Nilsen de var
omgangsvenner bildet er fra ca 1920

3.Min far og meg jeg har fått fisk. Bildet er tatt på
Våmartveit ca 57-58. Bilen var eid av Jon Foss

13.04.10: Medlemsmøte: Besøk på Bergen
kringkaster, Askøy
24.04.10: Ulven markedet
25.04.10: BVK 30 års markering med tur til Herdla
08.05.10: Ekebergmarkedet (hvis BVK tur, info på
nettsider)
13.05.10: Vårmønstringen/Medlemsmøte
17.05.10: Deltakelse i prosesjonen
30.05.10: Tur med Barneklinikken
04-06.06.10: Norgesløpet: Vossa Rudl’n
08.06.10: Medlemsmøte: Grillparty hos Kari Ann
og Herman Brandt
12.06.10: Vestlandstreffet
12.06.10: Nasjonal Motordag: Mulig lokalt BVK
arrangement for de som ikke drar på
Vestlandstreffet.
10-13.06.10: Hansa Rally i Bergensdistriktet
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Det kommer flere punkter på terminlisten i neste
blad.

Tur med Barneklinikken ved Haukeland
Sykehus søndag 30. mai 2010.
Den årlige turen med barneklinikken blir Søndag
30 mai.
Denne gang skal vi på VilVite Bergen Vitensenter
på Marineholmen. Vi starter kl 1030 fra
Barneklinikken, tar en tur gjennom sentrum og
ankommer senteret kl 1100.
Tipset denne gang kom fra Jarle Herstad som igjen
hadde nevnt dette for Herman Friele som er
styreformann i senteret. Jarle fikk en positiv
tilbakemelding, noe også jeg fikk fra adm.
dir. Svein Anders Dahl da jeg snakket med ham.
Han hadde fått en email om saken fra Herman
Friele, så han var informert om at jeg kom til å
kontakte ham.
Rundt 15. mai vet jeg hvor mange vi blir, og da
kontakter jeg medlemmer i BVK som har mulighet
for å kjøre.
Dere kan også sende meg en email om dere vil
være med. Send den til perfiks@online.no så svarer
jeg eller ringer tilbake. Husk å oppgi
Sekretæren/ Redaktøren: Først vil jeg takke
telefonnummer.
for ny tillit som styremedlem i BVK. Jeg var ikke
tilstede på Generalforsamlingen pga jobb men den
Hilsen
gikk greit og Egil Odland hadde full kontroll som
Per Fiksdal
ordstyrer. Jeg har mot normalt
tatt regndansen i flere uker nå
Noen bilder fra en tidligere tur:
og endelig ble jeg bønnhørt. Jeg
koser meg i regnet for jeg var så
lei av å måke snø. Nå har jeg
sett de første vårtegn.
Hestehoven som titter frem og
lyden av en gammel bil som putrer av sted med en
lykkelig avstresset sjåfør bak rattet. Det blir et
aktivt år med mange turer, treff og annet. Vi starter
sesongen i april med tur to ganger til Askøy og
Herdla så følg med og meld dere på og ta del i alt
det som passer inn på timeplanen.
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
Mob. 99101262 E-mail; simaro@online.no
Nye medlemmer: En stund siden nå, så her er fra
et par mnd.: Velkommen til Helge Eide, Arne
Fauske, Ola Hårajuvet og Tore Sandnes. Ta del i
våre arrangementer og samlinger og bli kjent med
andre medlemmer.
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noen av de tidlige medlemmene, og vi er jo så
heldige å ha en av hovedmennene blant oss: Carl
August Harbitz-Rasmussen. Og faktisk har vi den
Aller først: Nei, vi har IKKE
første formannen, Sigve Carlsen inne som
fått en udugelig eller slapp
styremedlem nå. Med tider og stunder så skal det
formann som ikke gidder å
vel komme noe. Vi driver også og ser på å fornye
skrive Formannen har ordet!
websidene våre, og får jeg det slik som jeg vil, så
De skyldige her er sekretæren
tror jeg det kan bli ganske så bra.
og layout ansvarlig (nå også
Så må jeg da hilse så mye, spesielt fra Formannen
Nestformann) som på
Eric A. Rundhovde som lover å komme sterkt
styremøtet onsdag 24. mars
”plutselig” oppdaget at det er noe som heter Påske! tilbake i neste utgave (ja, ellers så drodler jo bare
Vår nye formann ble derfor tatt totalt på senga med jeg i vei vet du), og resten av det nye styret, som
gleder seg til å drive BVK videre for alle sine
at vi fant ut at bladet måtte sendes til Allkopi
trivelige medlemmer. Takk også til avtroppende
allerede torsdags kveld. Styremøtet varte til kl 23
og formannen var låst i annen aktivitet torsdagen, styre for en vel utført jobb!
så da blir det slik som dette. Men jeg skal nå
Lars Olav Lofthus
forsøke å gi dere noen ord.
Nestformann
Styret har konstituert seg, som dere alt har sett
under informasjonen på side 3. Sissel
fortsatte heldigvis som sekretær og
redaktør. Undertegnede tok jobben
som Nestformann, og Gunnar
Haukeland var sporty og tok kasserer
vervet.
Ja, nå går det endelig mot vår, som
sekretæren også skriver. Som en sa her
for en tid siden da det lå 60 cm snø:
Det er noe grønt som titter frem fra
grøftekanten, men det var visst
postkassene! Men nå er det i så fall
blomster, og jaggu skal det nå bli godt
å få sette seg i en gammel bil og kjøre
litt igjen. Tror vi lengter spesielt etter
det etter en vinter som dette. Jeg var jo
litt nervøs en tid her nå for om vi
skulle bli en klubb med masse skitne
biler, pga bilvask forbudet, men så
hadde de glemt at snø smelter og blir
til vann! (Tok du den Arild Nilssen?)
Vi har en hektisk vår foran oss.
Hektisk men sikkert morsom. Vi håper
jo at flest mulig av dere blir med på
våre arrangementer, og Os Skysslag
sitt marked, som du ser reklame for
her. Vi driver også å planlegger en
Norgestur, og den ser nå ut til å bli 5.
til 8. august. Vi har funnet et
spennende opplegg, og regner med å
ha invitasjon til påmelding klart til
neste nummer av bladet.
Ellers skal jo jeg også skrive historien
om klubben. Der benytter jeg meg av

Nestformannen har ordet
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