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

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. April 2016. Nr. 4
Neste medlemsmøte:
Tirsdag 12. april kl 19:00:
Oppfordring til alle våre medlemmer:
"KJØR GAMMELBILEN I RÅDALEN".
NEI!!! ikke slik vi som har levd noen ti år tenker. Denne dagen tar du med ditt historiske kjøretøy til B.I.R. s topp moderne forbrenningsanlegg
for restavfall i Rådalen. Denne vårkvelden har vi i
BVK invitert oss til en omvisning på forbrenningsanlegget der vi får en orientering om selskapet BIR
(Bergen interkommunale renovasjon) og litt teori
om forbrenningsanlegget og produksjon av fjernvarme til oppvarming av bygninger bla. i Bergen
sentrum! Vi skal selvsagt også få ta en direkte titt
"inn i varmen"!
Vi regner med det vil bli både tid og plass for en
kaffetår og den alltid livlige praten før vi runder av
og takker for oss ca kl 20:30.
Fremmøte ved bommen inn til anlegget kl 1900
presis. Kommer du fra Bergen sentrum følger du
Fanavegen forbi Lagunen tar til venstre i første
rundkjøring etter Lagunen og følger RV 546 Fanavegen ca 1,5 km mot Fana. Ta til høyre inn stor anleggsinnkjørsel der vi møtes. Ta med godt humør
for her vil det bli trangt. Vel møtt!
Illustrasjonsfoto fra farne tider.
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Generalforsamling i Bergen Veteranvogn Klubb tirsdag 8. mars kl 19:00 2016 i
Kommandantboligen Gravdal
Antall fremmøtte: 41 pers.
Dagsorden Generalforsamling:
Åpning
1. Formann ønsket velkommen. Det ble informert om at det ble gjort lydopptak av møtet for referatets skyld.
Presenterte dagsorden
2. Merknad til innkalling
Ingen merknad
3. Valg av dirigent og tellekorps
Forslag: Egil Aadland. Valgt
Avventer med tellekorps:
4. Valg av sekretær
Forslag: Lars Olav Lofthus. Valgt
5. Årsmelding 2015
Punktvis gjennomgang med evnt. kommentarer.
- BVK representert ved Carl August Harbitz-Rasmussen i 17. mai komiteen. Burde vært nevnt under 17.
mai.
Ellers ingen kommentarer. Godkjent.
6. Regnskap 2015
Gjennomgått ved kasserer Kjell Røen
Vårmønstringen: Spørsmål om inntekter fra kortbruk: Svar fra kasserer: Det går til MkiB via Volkswagen
klubben. BVK håndterte kontanter.
Kommentar til klubbeffekter: Effektansv. synes det er lite salg av effekter, men ca 6.000 av det som er
oppført som loddsalgsinntekter Lagunen var salg av effekter.
BVK har et overskudd på 126.000,- i år.
Regnskap fremkommer i forrige utgave av Stabbesteinen.
De 126.000,- kommer bl.a. av kr. 86.000,- fra Vårmønstringen, mva refusjon 29.000,- Grasrotandelen
33.000,- engangstilskudd fra Bergen Kommune: 25.000,Spørsmål om pkt 2 inntekter: LMK, hvorfor er dette steget ifht. fjoråret? BVK har fått støtte til plakett til
minne om Irgens og hans bil. Plakett skal settes opp under Nasjonal Motordag 6. juni i år.
Spørsmål om Grasrotandelen: Ingen økning i antall spillere. Hva blir gjort for å verve?
Kasserer: Har klargjort en artikkel til Stabbesteinen. Regnskap gjennomgått.
Regnskap godkjent.
Budsjett:
Håper på litt mer fra kontingent, klubbeffekter, samme fra vårmønstringen, trykking og porto kan minskes
hvis flere kan få bladet på mail.
7. Kontingent 2017
Ingen økning foreslått i år.
Ingen kommentarer.
Godkjent.
8. Innkomne forslag og forslag fra styret
Skal kjøretøymatrikkel, fra websiden vår, publiseres til våre medlemmer? Diverse kommentarer på dette med
skattemyndigheter, men de fleste tilstede var positive.
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De som vil reservere seg må få anledning til dette. Må først orienteres i Stabbesteinen om opplegget.
Forslaget ble godkjent.
9. Valg
Innledende kommentar fra Valgkomite: Vanskelig å finne formann i år, men heldigvis tok sittende formann ett år til. Men noen må trå til neste år.
Valget:
1. Formann for et år: John Gaute Kvinge (gjenvalg)
Valgt
2. Styremedlem: Richard Riim (ny)
Valgt
3. Styremedlem: Lars Olav Lofthus (ny)
Valgt
4. Styremedlem: Kjell Røen (valgt 2015 for 2 år)
5. Styremedlem: Harald Gjone (valgt 2015 for 2 år)

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

Styret i BVK
mars 2016—mars 2017
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Nestformann:
Richard A. Riim
Mob: 90175022
richard@riim.no

6. Styremedlem: Marius Jørgensen (valgt 2015 for 2 år)
7. Varamedlem: Geir Mehl (velges for 1 år)
Valgt
8. Varamedlem: Øyvind Vevle (velges for 1 år)
Valgt
9. Varamedlem: Arve Moen (velges for 1 år)
Det kom benkeforslag på Britt Nilssen, hun var ikke forespurt på forhånd, men
hun sa seg villig til å stille.
Stemming ved håndsopprekking.
Tellekorps: Lars Hille, Kjell Rød
Arve Moen ble valgt.
10. Revisor: Mads Thomassen (gjenvalg)
Valgt
Valgkomite:
Styret innstiller avtroppende styremedlem/sekretær Arild M. Nilssen til nytt medlem i Valgkomitéen. Tore Hovland går ut.
Arild M. Nilssen ble valgt.

Kasserer:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Sekretær:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Harald Gjone
Mob: 41673689
ha-gjone@online.no

Blomsterutdeling:
Arild Aadland – dirigent Generalforsamling
Cato Rasmussen - Nestformann
Geir Inge Thunestvedt – Varamedlem – ikke tilstede
Thor Stigen - Varamedlem
Arild Nilssen – Sekretær – ikke tilstede, Britt Nilssen tok i mot blomster
Tore Hovland – Valgkomite
Gunnar Fiksdal – hjelp med lygarmøter.

Varamedlemmer:
Geir Mehl
Mob: 93468422

Generalforsamling avsluttet.

Øyvind Vidar Vevle
Mob: 91777478
vidar.vevle@online.no

Protokollen ble underskrevet av Øyvind Vevle og Arve Moen.

geir.fysio@hotmail.com

Arve Moen
Mob: 90840442
armoen@online.no

BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022
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MEDLEMSMØTE ETTER GENERAL- det må forberedes langt bedre enn tidligere, med
blant annet befaring dagen før, og kanskje rett og
FORSAMLINGEN
1. Vårmønstringen
Kasserer Kjell Røen orienterte litt om problemene i
fjor:
Dårlig system i inngangene, folk gikk når vaktene
var over, manglet materiell, og vanskelig å ta vare
på pengene, dårlig opplegg for kassene.
Kommentarer fra salen:
Bør folk følges opp når de er på vaktlistene?
Skal vakter registreres inn på Lagunen, slik at vi
vet at de er der?
Det kreves flere vakter nå etter det nye parkeringshuset er kommet.
Det bør være 1 vaktleder på hver post
Gulrot: Vakter får fri inngang med bil
Det trengs Holdningsendring
Litt skeiv arbeidsfordeling mellom klubbene
Skal vi heller leie inn f.eks. et musikklag og gi dem
f.eks. kr. 25.000,- for jobben?
Poenget med 1 vaktleder ved hver post er et godt
argument. Denne bør da ha ansvaret for å fylle opp
sin vaktliste og administrere gjennomføringen på
sin post. Vedkommende skal IKKE ha vakt selv,
men sørge for at vakter stiller opp til riktig tid og at
vaktene har det de trenger samt alt av administrasjon rundt denne posten.
Styret tar med seg argumenter og spørsmål inn i det
videre arbeidet med forberedelser til BVK’s innsats
i årets Vårmønstring. Vi har allerede snakket om at

Gammelt postkort fra Balestrand.

slett litt øving noen dager før.

2. Lygarmøter
Styremedlem Lars Olav Lofthus orienterte om tanker fra styret vedrørende de såkalte lygarmøtene.
Styremedlemmene føler det som en ekstra belastning at man hver tirsdag utenom medlemsmøte dagen skal stille opp og lage til kaffe og noe attåt hele
året igjennom. Det er riktignok kun hver 9 uke,
men det kommer i tillegg til alt annet styrearbeid,
og hverken formann, kasserer eller sekretær er unntatt. Styret har lurt på å redusere antallet kraftig til å
være kun en gang i måneden, og således alternere
for medlemsmøtene.
Kommentarer fra salen tydet på at de som går på
lygarmøtene synes at det er hyggelig med det
ukentlige treffet. Det ble derfor kastet frem et forslag om eventuelt å lage en egen komite for lygarmøter. Denne bør da bestå av medlemmer utenom
styret. Kanskje bør enten et styremedlem eller et
varamedlem være en slags leder av komiteen.
Styret vil diskutere dette og se hva vi kommer frem
til.
Styret vil takke for alle innspill i begge sakene og
berømme medlemmene for en fin og saklig diskusjon.
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at da vår sønn, Herman jr., ble født i 1975 ble han
selvfølgelig kjørt hjem med BMW 502 etter at jeg
hadde hentet Kari Ann og han med sjøfly på
Nordfjordeid Sykehus hvor fødselen fant sted.
Selger av bilen hadde en til som ble kjøpt
som delebil, primært fordi motoren som var riktig
type: 2,6 liter V-8 på ca 110 hk. Etter dagens målestokk var jo dette ikke så veldig kraftig motor, men
husk at oppgitt toppfart i 1959 var 165 km/t. Det
forekom og en til her i Bergen med den store motoren (3.2 liter). Den hadde oppgitt toppfart i 1959 på
185 km/t. Motoren fra delebilen ble montert, men
viste seg å være i dårligere stand enn antatt. Gamle
medlemmer husker blå-røyken på VestlandstreffeEn dag i 1974 kom min søster kjørende inn på tunet ne.
til mine foreldre på Hop med denne BMW 502 fra
1961. Første eier var Ewald Galtung Døsvig, og
mange har husket at bilen ofte var parkert i gaten
bak Hotell Norge. Han hadde jo butikken EGD der
hvor den nye delen av hotellet er i dag. Kari Ann
og jeg hadde bare vært gift i vel et år og vi kunne
ikke få denne bilen ut av hodet. Min søster var da
sammen med en som eide denne bilen og beskjeden
var klar: Dersom den selges vil vi kjøpe den. Ikke
lenge etter ble den til salgs og jeg vekslet hele beløpet i brune 10 kroner sedler. Den 19. mars 1974 ble
bilen vår.

42 år med BMW 502.

Vi tok en tur til østlandet og besøkte blant
annet Teknisk Museum. Da vi kom ut lå det en lapp
på bilen. Vi måtte ta kontakt med Christian Berthau
som jobbet på museet. Han hadde en BMW 327 fra
tidlig 50 tallet, altså Øst-Tysk produsert. Som dere
kanskje har kjennskap til ble den originale BMW
fabrikken i Eisenach liggende i Øst-Tyskland og
der satte de bare i gang med å produsere 1939 modellene til BMW nå EMW etter krigen. Christian
Berthau hadde og en ikke komplett V-8 motor som
jeg ble veldig interessert i. Vi avtalte handel og noe
senere dro jeg tilbake for å hente motoren. Klok av
Motoren som stod i var ikke original. Det var skade ble motoren plukket helt og overhalt. Den
en 6 syl. På bare 2 liter. Ganske daffe greier. Jeg
var i meget god stand og ved å bruke deler fra beglurte hvordan den originale kunne bli ødelagt på
ge motorene fikk jeg en komplett motor i topp
bare 13 år. Dette ble da vår dagligbil i flere år. Vi
stand. Vi var nå flyttet inn i huset hvor vi bor nå og
flyttet til Sandane samme vår hvor jeg fløy sjøfly i det var påbegynt en opp-pussing av karosseri og
et selskap som het Fjordfly (veldig gøy flyging).
interiør med omtrekking av baksete og renovering
Turen mellom Sandane og Bergen ble foretatt med av treverk.
bil med jevne mellomrom og det tok ikke mange
I 1986 ble det arrangert ”Melodi Grand Prix”
turer før fergemannskapet kjente igjen bilen og
i Grieghallen. BVK ble spurt om å være med på
hilste pent hver gang. De hilste pent selv mange år noen kjøreoppdrag og jeg meldte BMW-en på. Det
senere når vi kom med Jaguar. Det må og fortelles ble en voldsom innspurt for å få den ferdig og prø-
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veturen var turen til Bergen for å kjøre artister fra
Grand til Bergenhus. På veien ramlet bakre del av
eksosanlegget av. Det ble puttet i bagasjerommet
og bilen fikk skikkelig grom-lyd. Utenfor Grand
likte tydeligvis de hollandske jentene som sang barfot bilen og jeg fikk kjøre de til Bergenhus. På veien fikk jeg de til å synge sangen de skulle fremføre
for da et publikum bestående av en person. Eksklusivt!

Vi har deltatt i diverse Vestland-treff med
bilen, og den har vært på ”Lagunen” på Vårmønstringen mange ganger. Da Herman jr. giftet seg i
2009 var det en selvfølge at brudeparet skulle kjøres i den samme bilen som kjørte brudgommen
hjem etter fødselen.

rasjonssett tilgjengelig. Med nye dyser var motoren
tilbake til den gamle gode.
De siste årene har dessverre bilen stått litt
”innerst i garasjen”. Den trenger en gjennomgang
for å bli i den stand den fortjener og tilslutt innrømmer jeg at tanken er tilstede å la den gå videre til en
entusiast. Dette er godkjent av Herman jr.
Hilsen KARI ANN og HERMAN BRANDT.

En periode hadde jeg problemer
med å få motoren til å gå jevnt. Den fusket på en litt rar måte syntes jeg og det
viste seg at ett av stiftsettene var dårlig
(doble stifter). Den fusket på de samme
sylindrene så når stiftene ble byttet gikk
den bedre, men ikke godt nok. Forgasseren var vond å justere, men siden faktisk
Porsche 356 bruker samme type var repa-
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Gratis annonsering for BVK
medlemmer

Annonsesiden

BATTERI Nytt ubrukt batteri 6v 77 ah av typen "
TOR " til salgs kr. 850.mål: L-215, br.-170, h-190 m.m.
(kjøpt fra Tor batterier i Holmestrand i 2015, for
kr.1300.- inkl. frakt.)
tlf. 95997242 (Gunnar)
FIAT Clutch (lamellplate) til Fiat 1100, 1200
m.fl.
Platen har 10 spline i senter, og har en ytterdiameter på ca.180m.m.
Lamellplaten er ny og ubrukt. (feilbestilling)
Til salgs kr. 600.tlf. 95997242 (Gunnar)
MERCEDES Gir hovedaksling til eldre Mercedes, årsmodell ikke kjent, men passer nok til flere
modeller, da dette
ofte var standardisert hos
Mercedes. Se forøvrig delenr. på
org. emballasjen.
Akslingen er
ubrukt, og ser ut
som ny.
Til salgs kr. 1200.tlf. 95997242 (Gunnar)
BLINKLYS TIL MOTORSYKKEL Dette er en
universal type blinklys som passer til de fleste
motorsykler. Så har du vært uheldig og "Trynt",
og ødelagt blinklysene har du her en
mulighet til nye,
uten å tømme lommeboken. Har aldri
vært brukt og ligger
i org. eske, 4 stk. til
salgs kr. 75.- pr.stk.
Tlf. 95997242

Annonsere? Send
email til:
laoll@online.no

DYNAMO Lucas
6v dynamo, passer
IFA / DKV /
VARTBURG m.
fl. (se bilde)
Til salgs kr. 550,tlf. 55243542
TOYOTA Radiator til Toyota
Corolla -77 selges rimelig.
Fungerte utmerket
da den ble demontert for ca.
20 år siden, og
har vært lagret tørt siden.
Har også forgasser og fordeler til samme bil, men
dette passer nok også
til flere årsmodeller. Gi bud.
Tlf. 95997242
GARASJEPLASS for veteranbil til leie, tillat å
skru ca kr 600 pr.mnd
I etasjen over vil det bli plass til rundt 10 biler.
Mellom Danmarksplass og Fjøsanger.
Kontakt Trym Jensen 934 13 666
SAAB speedometer til salgs.
Tilstand og årgang er ukjent.
Selges kr. 150.tlf. 95997242
(Gunnar)
FORD Sett nye bremsesko/bånd, (2 bakhjul) til Ford, dim.
11"x1 3/4"
Kan brukes til følgende:
49-54 Wagon
55-59 Pass.
49-54 Merc.
55-56 Thunderb.
48-52 F-1
53-67 F-100
Selges kr. 250.Tlf. 95997242
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Vakter til Vårmønstringen 2016
BVK plikter å stille med vakter til Vårmønstringen 5.
mai, og vi håper medlemmene er positive til å stille opp
og ta en time som vakt. Vi er mange medlemmer og det
skulle være unødvendig at noen må ta dobbel og trippel
vakter fordi andre ”sluntrer” unna. Og, etterpå kan du
MED GOD SAMVITTIGHET gå til klubbstanden og få
gratis servering, og tenke ”jeg har gjort en innsats og
fortjener dette”!
I år vil det bli én vaktsjef pr inngangsstasjon. Disse vil
sørge for å få fylt ut sine lister på samlinger fremover,
samt at det vil bli opplyst tlf og emailadresser. Vaktlederne skal IKKE ta vakter selv, men ha ansvaret for at
vaktene har alt de trenger for å utføre jobben.
Hvis vi mot formodning IKKE får fylt opp vaktlistene,
så må vi kanskje kjøpe vakter fra eksterne, noe som gjør
at vi kan vinke farvel til mellom 25 til 50% av inntektene våre. Da står det sannsynligvis kontingentøkning på
dagsorden til neste års Generalforsamling. Ref. diskusjon på medlemsmøtet etter Generalforsamlingen. Så
her er det bare å trå til for fellesskapet.
Styret BVK

BVK bilregister
Ved opprettelsen av nye websider i 2010 ble det også
innført et kjøretøyregister der medlemmer kan gå inn på
websiden og registrere ett eller flere kjøretøyer. Bakgrunnen for opprettelsen var at det er et godt hjelpemiddel for styret når noen spør etter et bestemt type kjøretøy, eller ved planlegging av utstillinger osv.
Etter 5 år så befinner det seg 268 registrerte kjøretøyer
der. Enkelte medlemmer har ytret ønske om å få se kjøretøyregisteret og styret har også et ønske om å publisere det, ikke minst for å få det ajourført. I og med at medlemmene ikke ser det etter at det er lagt inn, så vil man
jo heller ikke se om noe er feil, om kjøretøyet står der
etter at det er solgt osv.
Helst ville vi ha publisert det på nett, slik at medlemmene kunne få en tilgang via brukernavn og passord, men
det krever en del jobb for å få til, så i første omgang vil
det bli printet ut og sendt i konvolutt til medlemmene.
Ved innføringen av registeret var det sagt at listen ikke
kom til å bli publisert, og styret vet at noen ikke liker at
det blir publisert hva man har av kjøretøyer.

nok alle enten slappe helt av, eller blir helt stressa, for
hvis kjøretøyet er registrert så har skattemyndighetene
full kontroll på det fra før av. Så det er i alle fall ingen
god grunn til å reservere seg. Videre så er det slik at
hvis ditt kjøretøy noen gang har vært ute, så kan det ha
blitt tatt bilde av, og eventuelle kriminelle kan med enkelhet spore opp hvor kjøretøyet befinner seg. Fra listen
er det nok mindre sannsynlig at de opererer.
På det positive planet for publisering så påpekte et medlem at man kunne oppdage felles kjøretøy med medlemmer og derigjennom utveksle både erfaringer og gjerne
deler.
Så hvis du tross alt skulle ha motforestillinger mot å
la dine kjøretøy stå i en liste som skrives ut og sendes
i en konvolutt til dine klubbkolleger så må du gjøre
ett av følgende:
Email til laoll@online.no
eller SMS/tlf til 47611283.
Fristen for å melde tilbake er 20. mai 2016.
OBS! Du trenger kun å melde hvis du vil slette dine
kjøretøy fra listen.
Som en fotnote kan vi nevne at hvis det blir nye websider i BVK så kan det hende at det blir opprettet en
”Mine kjøretøy” side der man kan legge inn info og bilder om sine kjøretøy.

Dette ble tatt opp på møtet etter Generalforsamlingen
2016, og styret fikk aksept for at man kan printe ut registeret og sende til klubbens medlemmer, under forutsetning av at vi varsler dette i medlemsbladet Stabbesteinen, slik at det er mulighet for å reservere seg fra dette, og dermed få sitt/sine kjøretøy strøket fra listen før
den publiseres.
Nå skal det nevnes at de fleste argumenter for å ikke ha
registrert sine kjøretøy eller får de publisert til medlemmene gikk på dette med skattemyndigheter, men der kan

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Informasjon til grupper og organisasjoner tilsluttet Bergen Tekniske Museum

ser for oss at vi tar noen fellesdugnader og spyler
bort støvet i hallen, avfetter gulvet og gjør godt rent
innvendig slik at vi kan åpne etter ferietiden i siste
halvdel av august. Når det gjelder brakkeriggen oppe på tomten så blir den stående et år
til i forbindelse med opprustningen av Møhlenpris skole og barnehagen. Dette skal ikke
være til særlig hinder for vår drift. Det blir
ny giv på Møhlenpris nå med nyoppusset
Trikkehall og trikkeskinner snart ferdig til
sentrum. Vi kommer med nærmere informasjon når arbeidene nærmer seg slutten. Ha
en fin vår alle i trikkehallgjengen!
Mvh.
J.B. Grutle
Styreleder BTM

Det er nå nesten ett år siden Bergen Kommune begynte å ruste opp Trikkehallen.
Arbeidene går noenlunde etter planen og
estimeres til å være ferdige i månedsskifte
mai/juni. Taket er reparert og all takstein
er lagt på slik at huset nå er helt tett!
Alle de tre kobbertårnene på bygget er
skiftet ut med nye materialer, alle vinduer
skiftes ut eller restaureres og på sandtørkerommet er det bygget nytt tak med skylight som tidligere. Alle fasadene skal pusses og males og de dårlige jernportene
skiftes ut med nye etter mal fra de gamle.
Med ny fasade vil nå Trikkehallen fremstå
som et praktbygg på Møhlenpris!
Det ble bevilget et beløp på kr.
19.000.000,- til anleggsarbeidene på bygget og det er bevilget ytterligere kr.
2.000.000,- til fornying av jern-kjøreporter
som var i dårlig forfatning.
Når det gjelder innvendig opprustning i
Trikkehallen så er det dessverre ikke mulig å få midler i denne omgang, men det er
planer for å ruste opp hele bygningen, så
neste skritt må bli å sette huset i stand innendørs. Vi får arbeide så godt vi kan for å
få mer midler til innredningen. Vi gir oss
ikke, men må være tålmodige. Det viser
seg nå med fasaden.
Når det gjelder å åpne museet for publikum igjen så blir det alt for lite tid til dette
før ferietiden setter inn, da det kan dra noe Et artig tilbakeblikk på tidligere tiders kjøregodtgjørsel. Med valutaens
utvikling så fikk man vel gjerne mer den gangen? Uten at vi har regnet
ut i juni før arbeidene er helt ferdige. Vi
på det.
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Formannen har ordet.
Kjære BVK’ere!
Årsmøtet er vel gjennomført og et nytt styre er på
plass! Vi har hatt vårt første styremøte, konstituert
oss og er godt i gang med
planleggingen av vårens
aktiviteter.
Med påsken overstått og en
kalender som sier at nå er sesongen snart på gang,
er det bare å krysse fingrene for at værgudene er
snille med oss denne våren. Etter en fuktig og lang
høstlignende vinter ser vi vel alle frem mot en forhåpentligvis tørr og varm vår som gir oss god anledning til å nyte vår hobby til fulle. Sesongens
første kjøretur blir på kommende medlemsmøte
den 12.april og vi håper både på godt vær og stor oppslutning – sørg bare for å ha
bilen godt klargjort til da!
Klubbarbeid betyr dugnadsinnsats og at vi løfter sammen - vi er avhengig av at
medlemmene stiller opp som
vakter og medhjelpere på de
forskjellige arrangementene.
Spesielt ift Vårmønstringen
som i år kommer så tidlig
som 5.mai er vi avhengig av
mange hjelpere, anslagsvis
60 stykker for å få vaktkabalen til å gå opp. Så vær positiv og si ja når forespørselen
kommer - med mange hjelpende medlemmer blir arbeidsbelastningen på den
enkelte mindre slik at vi alle
også kan få god anledning til
å ta en titt på de utstilte bilene.
Lykke til med vårarbeidet i
garasjen og så gleder jeg
meg til å se mange gammelbiler på veien i tiden fremover!

Komite for gjennomføring av
”Lygarmøter”
Styret vil forsøke å stable på beina en egen komite
som lager kaffe og har ansvaret for de såkalte lygarmøtene. Ansvarlig for komiteen fra styret vil
være sekretær/styremedlem Lars Olav Lofthus.
En vakt består av: Innkjøp av noe å bite i, oppmøte
ca 18:30, rigge lokalet og lage kaffe. Alle utgifter
blir selvfølgelig refundert..
Vi etterlyser derfor interesserte som vil inngå i en
slik komite. Ta kontakt med Lars Olav (Lasse) på
tlf. 47611283 eller email: laoll@online.no
Vi ser for oss at det bør være 5-6 personer som
inngår i komiteen.

Beste hilsen
John Gaute
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