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Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. April — 2012. Nr. 4
De vil åpne kiosken sin og selge kaffe, vafler, hotdogs og brus. Vi titter på deres lokaler og evnt. deFremmøte på kaien på Kleppestø. Senest Kl.19:00 res biler. Etterhvert drar man hjem i splittet følge ca
kjører vi derfra til Askøy-Bergens garasjeanlegg på 21-21.30. Hvis været tillater det kjører vi selvsagt
gammelbil denne dagen.
Haugland. Her kan vi se på en del veteranbusser.
To av dem skal gis bort, tre er ferdig restaurert,
mens én er i en tidlig restaureringsfase. Det er en
Øygarden Sotra Rutelags bil. Her vil vi prøve å vise
filmen som Bård Sørheim hadde om Askøybusser.
Ca kl 20:00 kjører vi tilbake via Erdal til Florvåg
der vi skal se på Amcar Askøy sine flotte lokaler.

Neste medlemsmøte tirsdag 10.04.2012
kl.19.00

Bilde fra Amcar Askøy sin nettside

Referat fra Generalforsamling i BVK
tirsdag 13.03.2012 kl 19.00.
Det møtte 49 medlemmer på BVKs Generalforsamling på BTM.
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023
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Dagsorden.
Åpning.
Merknad til innkalling.
Valg av dirigent.
Valg av sekretær.
Årsmelding 2011
Regnskap 2011
BVK Kontingent 2012
Innkomne forslag
Valg.
Åpning.
Formann Lars Olav Lofthus åpnet møtet.
Valg av dirigent.
Lars Olav Lofthus foreslo Egil Aadland som dirigent. Ingen motforslag. Han ble valgt. Det var ingen merknad til innkallingen.
Valg av sekretær.
Egil Odland foreslo Sissel M Romslo som sekretær. Ingen motforslag. Hun ble valgt.
Årsmelding 2011.
Egil Aadland las igjennom styrets beretning for
2011. Han bemerket at BVK har 399 medlemmer
og 13 familiemedlemmer og er en solid klubb.
Merknad fra Richard Riim at han savnet BVKs tur
til Matre i beretningen. Dette blir rettet opp. Ingen
andre merknader. Beretningen for 2011 er godkjent.
Regnskap 2011.
Kasserer Gunnar Haukeland gjennomgikk regnskapet for 2011 og redegjorde post for post. Merknad
fra Richard Riim som mente at man burde skille
bedre på inntekter på diverse arrangement som
Vårmønstringen etc. Merknad fra Lars Hille angående hvilke renter BVK oppnår på høyrentekontoer. Ingen andre merknader. Regnskapet er godkjent.
Kontingent for 2012.
Styret foreslår ingen økning av kontingenten for
2012. Lars Hille bemerket at det var fornuftig å
holde samme nivå på kontingenten. Vedtak: Medlemskontingenten for 2012 blir kr.350,- for hovedmedlemmer og kr.100,-for familiemedlemmer( med
samme adresse som hovedmedlem.)
Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag.

Valg.
Herman Brandt redegjorde for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har bestått av Herman
Brandt, Geir Phillips og Arne Lærum. De har sendt
ut sin innstilling på nye styremedlemmer som er
annonsert i BVKs Rundskriv. Valgkomiteen presenterte de nye kandidatene til BVKs styre og de
styremedlemmene som har sagt fra seg gjenvalg.
Herman Brandt går ut av valgkomiteen og BVKs
styre foreslår Richard Riim som nytt medlem i
valgkomiteen. Kjell Røen foreslås som ny formann,
John Gaute Kvinge foreslås som nytt styremedlem
og det var forslag på Arild M Nilssen som ny revisor.
Egil Aadland redegjorde for avstemningen:
Formann for 1 år: Kjell Røen. Valgt.
Styremedlem for 2 år: Sissel M Romslo. Valgt.
Styremedlem for 2 år: John Gaute Kvinge. Valgt.
Varamedlem for 1 år: Atle Kvinge. Valgt.
Varamedlem for 1 år: Marius Jørgensen. Valgt.
Revisor : Arild M Nilssen. Valgt.
Medlem til valgkomiteen: Richard Riim. Valgt.
Herman Brandt takket avtroppende formann Lars
Olav Lofthus, styremedlem Sigve Carlsen og varamedlemmer Bente E Sørheim og Rolf Harald Helgesen med blomstrer.
Avtroppende formann Lars Olav Lofthus takket av
Herman Brandt som går ut av valgkomiteen med
blomstrer og avsluttet Generalforsamlingen ved å
takke Egil Aadland for nok en godt avviklet Generalforsamling.
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Medlemsmøte i BVK på BTM:
Rett etter Generalforsamlingen.
Avtroppende formann Lars Olav Lofthus minnet om vårens terminliste og kjøring
for Barneklinikken.
Per Fiksdal annonserte at datoen er søndag 13.05.2012 og de som vil være med og
kjøre må melde seg til Per med mail-adresser og mobilnummer. Han jobber med
arrangementet og er usikker på hvor mange biler med sjåfør han trenger. Det blir
sjørøvertokt med Statsraad Lehmkuhl og «Truden» (Ordfører Trude Drevland) blir
med.
BVK har i mars sendt ut Rundskrivet på mail til medlemmer som har meldt inn sin
mail-adresse. Medlemmene syntes dette var et positivt stunt. Dette funker fint og
er noe vi vil jobbe videre med.
«Lygarmøtene» har vært i kafeen på BTM i mars og dette har vært stor suksess.
Vårmønstringen er som de fleste har fått med seg søndag den 20.05.2012 pga at
Kristi Himmelfartsdag sammenfaller med 17.mai.
BTM vil arrangere noe de kaller «Levende Museum». Styremedlem Mads Thomassen som var tilstede på infomøtet informerte litt om dette. De har en ide om å
lage til noen scenarioer utenfor museet søndag 10.06.2012.
De vil lage en brannredning og en seanse med en veteranbil og en trikk. De oppfordrer BVK medlemmer til å stille i gamle tidsriktige klær fra ca 1925 og være
med på opplegget. Neste møte er 28.03.2012. De som ikke skal på VossaRudln og
er interesserte kan gjerne stille opp der.
BTM annonserer dugnader fremover for å klargjøre BTM til åpning.
Nye klubbeffekter er under bestilling. Nye krus bl.a.
Styret i BVK har vurdert forslag til Norgestur 2012. En tur til Dalen i Telemark
kanskje i kombinasjon med en tur til Vestlandstreffet i Stavanger.
Neste medlemsmøte blir kjøretur til Bussgarasjen på Haugland og videre til AMCAR Askøy etter ide fra Richard Riim. Bård Sørheim tar med film om Askøybusser. Nasjonal Motordag 2012 vil bli forsøkt arrangert på Vågsalmenning.
Vi håper at Thor Stigen vil også i år arrangere et rebusløp? Muligens i pinsen?
Herman Brandt annonserte at de planlegger grillparty til 12.06.2012.
Nyvalgt BVK formann Kjell Røen takket for tilliten og ville ha et kjapt styremøte
før styret gikk hjem. Avtroppende formann Lars Olav Lofthus takket for godt samarbeid i BVK.
Deretter var det klart for del 2 av «BVK-Calle», eller Carl August Harbitz Rasmussen sitt eminente fotoshow med innlevende kommentarer fra turen til USA
sept-okt 2011.Vi fikk se og høre første del på medlemsmøtet vi hadde ute hos Auto 23 og vi hadde ventet i spenning på fortsettelsen.
Han viste bilder av de utroligste biler og deriblant mange utdødde bilmerker fra før
børskrakket i USA da det florerte av bilprodusenter.
Han hadde også moro av å sjonglere med hvordan brødrene Haukelands bilkjøp
foregikk «over there». Det ble som vanlig en interessant kveld og mange drømte
seg nok til Hershey der de kunne kjøpt seg nok et prakteksemplar av en nypolert
amerikaner.

Drivstoffavtale.
I forbindelse med årets tur med Barneklinikken, har Per Fiksdal ordnet en rabattavtale for
oss hos YX og UnoX.
Dette er sendt ut på mail til de som har registrert sine mailadresser, da det inneholder et
gruppenr som er unikt for BVK. Det må man ha for å få riktig rabatt som er 40 øre pr.
liter. Søknad om kort må gjøres på nett.

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK for perioden mars 2012—
mars 2013
Formann:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Styremedlem:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob: 95997242
gu-hauke@online.no

Sekretær:
Sissel M. Romslo
Mob: 99101262
simaro@online.no
Styremedlemmer:
Mads Erbe Thomassen
Mob: 95827310
madserbe@online.no
Ove Hovland
Mob: 93812262
ovhov@online.no
Varamedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 45440676
joma@jbv.no
Atle Kvinge
Mob: 97598727
Kjell Rød
Mob: 90554592
kjellroed@hotmail.com

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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med seg.
BVKs styre er godt i gang med et stort arbeid for å re- Omsider står vårsesongen for døren og for de som ikke
gistrere medlemmenes e-mail adresser. Dette for å kun- allerede har vært ute og prøvekjørt gammelbilen så blir
den første BVK turen allerede 10 april til Askøy med et
ne sende ut kjapp info etc til medlemmene. Vi har nå
fått inn ca 192 av medlemmenes mailadresser. Klubben interessant og variert opplegg.
vil etterhvert ta i bruk en "gruppemail" for utsendelse av Statistisk skal værgudene være på vår side på denne årstiden slik at vi kan nyte finvær og temperatur for både
informasjon om nær forestående begivenheter. Det er
spesielt nyttig i de tilfeller der det blir endringer i f.eks. de med og uten tak.
For egen del har vinteren ikke medført så mye skruing i
oppmøtetider og lignende, eller om det er fint vær og
garasjen men der har vært en del pakker i posten anskafnoen foreslår en utflukt så kan man kjapt informere
fet spesielt gjennom eBay til Merc’en min. Eksosanlegg
medlemmene om dette.
Har dere mail så send info til Lars Olav Lofthus slik at fra Chigago ! til taktrekk fra Istanbul som forhåpentligvis snart finner veien på plass. (…og hun vet om det)
vi kan registrere dere.
…..
Mail: laoll@online.no
Våren er alltid en travel tid og tradisjonelt så er der kjøring for Barneklinikken som Per Fiksdal organiserer,
Sekretæren: Først av alt vil jeg takke for tilliten.
takk til ham, 17 mai hvor vi satser igjen å få 5 eller flere
Jeg er klar til å informere dere om hva som rører seg i
biler med i prosesjonen og oppfordrer sterkt alle
BVK i 2 nye år fremover. Det er mye
BVK’ere med familie, ta med stort og smått og still bak
spennende på gang og vi har nå fått
fanen vår for å vise at vi er en sterk klubb for alle, selv
inn ca halvparten av medlemmene sine
om det er over en måned til.
mail-adresser. Dette gjør hverdagen
Formannens ord i denne utgaven måtte bli skrevet før
enklere for oss alle. Vi har testet masførste konstituerende styremøte grunnet sydenreiser til
seutsendinger og dette har vi fått velnoen av oss involverte og påsken som gjør sitt med hendig positive tilbakemeldinger på. Så hiv dere rundt og
syn til postgang slik at dere kan få dette utmerkede
send inn mail-adressene deres. Jeg vil ønske de nye sty- klubb blad i hende og kose dere gjennom påsken med
remedlemmene velkommen og ser frem til godt samar- det.
beid fremover for en klubb vi trives i og som vi vil gjøre
enda bedre og velfungerende.
Kjell Røen

E-mail-adresser på BVK medlemmer:

Sissel M. Romslo
Ytre Bruvik
5285 Bruvik
Mob: 99101262 — 95916829
Email: simaro@online.no

Formannen har ordet
Kjære BVK venner !
Tusen takk igjen for tilliten
som ble vist meg ved formannsvalget.
Vi har nettopp gjennomført
generalforsamling med meget
godt oppmøte med engasjerte
medlemmer tilstede, som vanlig.
Som sagt blir det vanskelig å følge opp Lasse’s styre
men vi skal gjøre det beste vi kan og retter en stor takk
de som nå går av borde styremessig.
Årets styre er et godt team av medlemmer hvor noen har
fremdeles 1 år igjen, noen har noe erfaring fra klubbens
styre tidligere og dessuten styrets nye medlemmer som
kan tilføre nye tanker og ideer.
Jeg kjenner de aller fleste og vet at det er trygge solide
medarbeidere med mye god kompetanse og erfaringer

påtroppende formann

Barneklinikken
Søndag 13. mai er det klart for BVK sin årlige tur med
Barneklinikken.
Vi møter opp på Barneklinikken Haukeland Sykehus kl.
10:30. Har du mulighet til å være med så send meg en
mail med navn og telefon nr som jeg kan kontakte deg
på, eller du sender en sms til meg. Det kan du gjøre snarest til meg så setter jeg det på en liste. Her er mine nr
og e-postadresse.
Per Fiksdal
Tlf 55 34 03 64
Mob 932 39336
e-post perfiks@online.no

Terminliste 2012
10.04.12: Medlemsmøte: Askøy
28.04.12: Ulven Markedet
08.05.12: Medlemsmøte
13.05.12: BVK-tur med Barneklinikken
17.05.12: Deltakelse i 17. mai prosesjonen
20.05.12: Vårmønstring
27. el. 28.05.12: Rebusløp?
01. - 03.06.12: Damsgårdsdagene
06.06.12: Nasjonal Motordag
09.06.12: Vossa Rudl'n
12.06.12: Medlemsmøte: Grillparty
14.07.12: Tysnesfest

