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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 2014. Nr. 4
Neste medlemsmøte: Tirsdag 08.04.2014
kl.19.00: Tur til Salhus Trikotasjemuseum.
Neste medlemsmøte blir på Norsk Trikotasjemuseum i Salhus. Det blir 3 aktiviteter som omfatter 1)
Film og 2) Omvisning og deretter 3) samling i kafelokale med kaffe og vafler.
Vi treffes på parkeringsplassen ved nye IKEA før
vi reiser samlet videre til Salhus. Fremmøte på
IKEA kl. 18:30 og felles avreise blir senest kl.
18:45. Vi kan møte på IKEA sin innendørs parkering dersom det er dårlig vær men som hovedplan
satser vi på pent utevær og mange nypolerte veteranbiler!

heimebaksten vår i kafeen og leit gjerne etter ei
gåve i museumsbutikken.
Etablering
Opprinnelsen til Salhus Tricotagefabrik kan spores
tilbake til 1859. Et festebrev datert 12. august 1859
viser at slesvigerne Philip Clausen og fargemester
Johan Ernst Christian Ramm leiet grunn av Søren
Hammer i Salhus. På denne grunnen ble det sommeren 1859 satt i gang bygging av fabrikklokaler.
Firmaet bak byggingen het den gang «Firma J.
Ramm & Clausen», og produksjonen i fabrikken i
Nordrehavn i Salhus ble satt i gang samme høst.

Fra museets websider:
Det var ein gong ein strikkefabrikk... Bli med på
omvising i trikotasjefabrikken frå 1859. Kjenn lukta som heng igjen i veggane etter mange års produksjon. Me tar deg med ned i karderiet og spinneriet, på spoleloftet og opp på sy- og strikkeloftet.
Du kan sjå filmen som fortel om Salhus og våre
skiftande utstillingar. Barna kan boltra seg på barneverkstaden som er open annankvar søndag. Nyt
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Protokoll fra Generalforsamling 2014 i BVK
Sted :BTM den 11.03.2014 kl.19.00.
Til stede 46 medlemmer.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Merknad til innkalling.
3. Valg av dirigent og tellekorps
4. Valg av sekretær.
5. Årsmelding 2013
6. Regnskap 2013
7. BVK Kontingent 2015
8. Innkomne forslag
9. Valg

1. Åpning ved formann Kjell Røen.
2. Merknad til innkalling. Ingen merknad til innkallingen .
3. Valg av dirigenter og tellekorps. Forslag på Egil Aadland. Valgt.
Tellekorps blir valgt om det er behov for det i forbindelse med valget.
4. Valg av sekretærer. Forslag på Sissel M Romslo. Valgt.
5. Årsmelding 2013.Dirigenten las igjennom årsmeldingen for 2013.Ingen merknader. Årsmelding 2013
enstemmig godkjent.
6. Regnskap 2013. Kasserer Gunnar Haukeland gjennomgikk regnskapet for 2013 post for post.
Kommentar fra Richard Riim ang. SMS varslingen og hva dette koster. Kasserer spesifiserte kostnaden.
Ellers ingen merknader.
Dirigenten refererte beretningen fra revisor Arild M Nilssen.
Regnskapet for 2013 enstemmig godkjent.
Nestformann John Gaute Kvinge orienterte deretter om klubbens økonomiutvikling fra 2009-2014. Stabile kontingentinntekter og inntekter fra Grasrotandelen. Fall i inntekter fra arrangementer som Vårmønstringen og Utstillingene hos Auto 23. Nedgang i kostnadene til utsendelse av Rundskrivet. Økning i
forbindelse med det nye bladet Magasinet Stabbesteinen.
Konklusjon: BVK må oppfordre medlemmene til å bruke og markedsføre Grasrotandelen. Stille mannsterke opp på Vårmønstringen og opplyse i porten om at de tilhører BVK.
Budsjett 2014. Kasserer Gunnar Haukeland gjennomgikk forslag til budsjett 2014. Kommentar til hva
Norgesløpet 2014 som BVK står som arrangør for vil koste. Kasserer orienterte om at dette løpet skal i
utgangspunktet gå i null. Budsjett 2014 tas til orientering.
7. Kontingent 2015. Forslag fra styret er at kontingenten er uendret på kr. 350,- for hovedmedlemmer og
kr 100,- for familiemedlemmer.
Richard Riim foreslo kontingentøkning med kr 100.- til kr 450,- for hovedmedlemmer med den begrunnelse at kontingenten har vært uendret de siste 5 årene.
Nestformann John Gaute Kvinge orienterte om styrets innstilling. Styret har diskutert dette ved flere anledninger men vil prøve andre virkemidler og varsler at kontingenten vil bli foreslått økt ved neste kors-
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vei. Trenden i tiden er å holde medlemskontingenten lav for å beholde medlemmene.
Det ble votert over Richard Riims forslag men forslaget falt.
Vedtak: Kontingenten blir uendret i 2015. Kr.350,- pr hovedmedlem og kr
100,- for familiemedlem.
8. Innkomne forslag. Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristens
utløp den 31.12.2013.
9. VALG 2014: Dirigenten redegjorde for reglene ved valg.
Valgkomiteen ved Arne Lærum orienterte om valgkomiteens arbeid og forslagene fra valgkomiteen på nye styremedlemmer ble gjennomgått.
Formann:
John Gaute Kvinge. Valgt (Valgt for 1 år)
Styremedlemmer:
Arild Nilsen –
Gunnar Haukeland Cato Rasmussen Marius Jørgensen –
Geir Inge Thunestvedt

Valgt (Valgt for 2 år)
Ikke på valg (1 år igjen)
Valgt ( Valgt for 2 år)
Ikke på valg (I år igjen)
(1 år for Atle Kvinge).

Varamedlemmer:
Tore Larsen – Valgt (Valgt for 1 år)
Rolf Jersin – Valgt (Valgt for 1 år)
Terje Mjelde -Valgt (Valgt for 1 år)
Revisor: Da Arild M Nilssen som har vært revisor går inn i styret må
det velges ny revisor. Forslag på Mads Erbe Thomassen. Valgt.
Valgkomite: Arne Lærum går ut og styret i BVK foreslår avtroppende
sekretær og styremedlem Sissel Margrethe Romslo som nytt Valgkomitemedlem. Valgt.
Valgkomiteen vil da bestå av:
Richard Riim
Tore Hovland
Sissel Margrethe Romslo.
Den nyvalgte formann delte deretter ut blomster til de avgåtte
styremedlemmene samt dirigenten Egil Odland og avgått valgkomitemedlem Arne Lerum.
Det ble delt ut hedersvimpel til Sissel M Romslo Richard M Riim.
Møtet slutt kl. 20.00.
Referent Sissel M Romslo

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav
Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK
mars 2014—mars 2015
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Nestformann:
Cato Rasmussen
Mob: 92515610
cato.rasmussen@sksk.mil.no
Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob: 95997242
gu-hauke@online.no
Sekretær:
Arild M. Nilssen
Mob: 91184322
anils-mo@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Geir Inge Thunestvedt
Mob: 95266847
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.
com

Varamedlemmer:
Rolf Jersin
Mob: 95213835
rjersin@online.no
Terje Mjelde
Mob: 95702595
temjelde@online.no
Tore Larsen
Mob: 97088215
eltorro@broadpark.no

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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Referat fra medlemsmøte på BTM tirsdag 11.03.2014, etter Generalforsamlingen:

Fra venstre: Arne Lærum, Kjell Rød, Atle Kvinge, Rolf Harald Helgesen, Sissel Romslo, Egil Aadland og Kjell Røen.

Tilstede 48 medlemmer.
Den nyvalgte formann i BVK John Gaute Kvinge
takket for tilliten og orienterte om aktivitetene
fremover.
Ulvenmarkedet lørdag 26.04 arrangert av Os
Skysslag. Tur med Barneklinikken søndag 11.05 til
VilVite senteret. Her vil det trenges biler.
17 mai prosesjonen der BVK i år vil presentere
klubbens kongebiler og de kongebilene andre medlemmer disponerer i anledning 200 års jubileet for
grunnloven.
Medlemsmøtene blir orientert om i neste Rundskriv.
Det ble deretter vist 2 gamle filmer som vi fant på
BVKs lager og som styret har fått digitalisert. Filmene var fra 20-30 tallet og viste 2 NAF løp arrangert i og rundt Bergen. Det ene fra 1923. Av 28
startende doninger fullførte 22 på til dels dårlige
veier. Det var artig å se veistandarden på den tiden
med telehiv og full stopp i gjørmehull. Utrolig at de
i det hele tatt klarte å fullføre løpene.
Det ble nok en fin medlemskveld i god BVK regi.
Referent Sissel M Romslo.

Den nylig avgåtte sekretæren fikk vimpel for lang og tro
tjeneste.

Og Richard Riim fikk også vimpel for sin store innsats for
klubben helt siden den startet.

Norgesløpet/
Vestlandstreffet for
BVK medlemmer.
Arrangementskomiteen har
kanskje vært vel streng her og
sagt at løpet et primært for
tilreisende og at vi må beregne oss på å være vertskap. Det
er klart at hvis du ikke er engasjert i oppgaver rundt arrangementet og heller ikke har
tenkt til å bli det, så er det jo selvsagt fritt frem for
å melde seg på som deltaker i løpet. Gå inn på
www.norgeslopet.com og meld deg på, eller benytt
påmeldingsskjemaet som er gjengitt i dette rundskriv. Ikke tenk på påmeldingsfristen. Vi tar i mot
påmeldinger en stund til.
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BVK presenterte Norgesløpet under LMK’s årsmøte

Til venstre ser vi Carl August
Harbitz-Rasmussen, eller
Calle som vi sier, presentere
Norgesløpet for årsmøte delegatene. Calle hadde laget en
flott presentasjon som ble vist
inne i salen, og det høstet stor
applaus og interesse.
Det er også Calle som har fått
laget de flotte logoene som
faktisk kommer til å bli overtatt av LMK for fremtidige
norgesløp.
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Ledig stilling som Salgsdirektør, BVK

Formannen har ordet

Bergen Veteranvogn Klubb har bygget seg opp et velassortert utvalg av profilartikler. Til å forvalte (les: selge,
forestå innkjøp og holde orden på lageret) søkes Salgsdirektør i deltidsstilling.
Erfaring fra direkte salg til detaljmarkedet vil være en
fordel. Formalutdannelse tillegges liten, eller rettere sagt
overhodet ingen vekt. Dokumentert salgserfaring og
besittelse av den rette «selgerånd» vil være helt avgjørende. I tillegg vil selvsagt struktur og god ordenssans
vektlegges.

Som nyvalgt formann takker jeg for
tilliten. Etter 2 år som nestformann vet
jeg at mye av de daglige og løpende
oppgaver faller på formann i tillegg til
kasserer og sekretær. Det er derfor
godt å vite at det er mange gode krefter
å trekke veksler på både blant de ordinære styremedlemmene og også blant
varamedlemmene. Det våkne øye ser også at det har vært til
dels store utskiftninger i styret i år, men jeg er likevel trygg
på at sammensetningen er god. Det er mange helt nye krefter,
men også innslag av erfarne BVK’ere. Det nye styret har akkurat fått konstituert seg og arbeidet med å planlegge gjennomføringen av vårens aktiviteter er i gang.
På vårt første medlemsmøte den 8.april blir det besøk hos
Norsk Trikotasjemuseum i Salhus. Vi håper at værgudene er
med oss slik at kan få tatt gammelbilen frem fra vinterdvalen
og luftet både oss selv og bilene etter et langt vinteravbrekk.
Nærmere informasjon ift koordinert/felles kjøretur mot Salhus vil komme på våre hjemmesider i tillegg til SMSvarsling. Også på vårt neste medlemsmøte den 13.mai vil vi
legge opp til en felles kjøretur. Denne dagen har vi planer om
tur til Solsvik og besøk om bord på Vestgar (forutsatt at Vestgar er tilbake fra slippsetting). Årets 17.mai feiring vil være
preget av grunnlovsjubileet og vi vil prioritere å få vist frem
kongebilene i prosesjonen.
Som nevnt på generalforsamlingen så er Vårmønstringen på
Lagunen et viktig arrangement for klubben – både i økonomisk forstand, men også rent profileringsmessig. De senere år
har BVK’s deltagelse vært fallende. Dette ønsker styret å gjøre noe med og vil legge opp til at medlemmer som stiller med
mer enn ett kjøretøy kan få refundert innkjøringsbilletten for
bil nr 2 og oppover. Målet må være å klare å samle mer enn
100 BVK-biler på Kristi Himmelfartsdag den 29.mai!
Både til Vårmønstringen og ikke minst i tilknytning til Norgesløpet er vi også avhengig av innsats fra medlemmene.
Dere oppfordres derfor til å stille dere positive til de forespørsler som vil komme utover våren. De som har den utfordrende oppgaven med å rekruttere medlemmer til vakthold og
annet dugnadsarbeid vil kunne få det så mye enklere hvis man
bare sier ‘JA’ med en gang. Gjennomføring av slike arrangementer forutsetter at medlemmene stiller opp slik at ikke all
belastning faller på de samme og få personene hver gang. Så
derfor – marker både den 29.mai og 25-27.juli tydelig som
opptatt i almanakken!
Med et herlig vårvær ute, så er det ikke noe som skulle tilsi at
vi ikke også skulle få luftet våre kjæledegger på lygarmøtene.
Det er alltid hyggelig å møte andre BVK’ere i gammelbil
både på veien og på BTM. Så derfor: bruk bilene når været
innbyr til det. Vi er jo ikke for godt vant med for mange godværsdager her i denne byen!
Det er også fullt mulig for medlemmene selv til å ta initiativ
til og organisere spontane kjøreturer når været innbyr til det.
Ta kontakt pr telefon eller SMS med meg eller andre i styret
så skal vi få sendt ut SMS-varsling om slike «på sparket turer» til hele medlemsmassen.
Helt til slutt – vi i styret tar imot alt av innspill og ideer til nye
aktiviteter og selvsagt også om det er ting vi kan gjøre annerledes og bedre! Ta kontakt med en av oss i styret !

Stillingen godtgjøres ihht gjeldende tariff som innebærer: masse heder og god omtale, egen nøkkel og fri adgang til rekvisitalageret på BTM. I tillegg mulighet for
ubegrenset tilgang til prat og dialog med mange hyggelige og bilinteresserte mennesker.
Søknad merket «Salgsdirektør» sendes BVK v/
formannen på epost jgkvinge@broadpark.no
Søknadsfrist: 25.april 2014

Fra sekretæren
Som nyvalgt sekretær skal jeg
prøve å formidle videre ting
som kan være av interesse for
medlemmene. Det å etterfølge
Sissel er som å hoppe etter
Wirkola, men ha overbærenhet
med meg, jeg prøver å gjøre så
godt jeg kan. Med dette været
utenfor vinduet, har jeg egentlig
tenkt å få klargjort gammelbilen
og få den på gaten omgående. Du sitter sikkert med de samme
tankene og noen har allerede bilen startklar. Fremover mot
ferien er det mye som skjer, så som Damsgårdsdagene på
Laksevåg. Det er fjerde året at vi har fått henvendelse om å
stille til utstilling med våre historiske kjøretøyer som er 30 år
eller eldre. Dette skjer søndag 15. juni. Noter gjerne dagen i
kalenderen. Nærmere info kommer både på nettsiden og i
"Stabbesteinen" fremover.
Under "Formannen har ordet" skisserer John Gaute en del
arrangementer fremover og jeg nøyer meg med å supplere at
vi også skal ha åpen dag på Trikkehallen. Dato er ikke klarert
fra museumsstyret ennå, men her er vår tanke at det skal være
utstilling av våre kjøretøyer og ikke å forglemme at vi som de
to foregående år skal arrangere moped/sykkelløp. Håper at
flere enn de tre som stilte i fjor, tar seg bryet med å stille.
Enn så lenge - ta turen til "Lygarmøtet" hver tirsdag og bruk
gjerne gammelbilen, mopeden, motorsykkelen eller bruksbilen til forflytning. Ellers er det bare å følge med på våre nettsider; bvkn.no.
Ha en fortreffelig start på årets sesong. Vi sees.
Arild M. Nilssen
sekretær

John Gaute Kvinge
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