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Innkalling til Generalforsamling i BVK 

tirsdag 13.03.2012 kl. 19.00. Kaféen BTM 
Dagsorden. 

Åpning. 

Merknad til innkalling. 

Valg av dirigent. 

Valg av sekretær. 

Årsmelding 2011 

Regnskap 2011 

BVK Kontingent 2012 

Innkomne forslag 

Valg. 

 

Forslag til årsmøtet må være sendt styret i BVK 

senest 2 uker før generalforsamlingen. 

Etter Generalforsamlingen blir det som vanlig med-

lemsmøte.  

 

Neste medlemsmøte tirsdag 13.03.2012 på 

BTM:  
Tid: Rett etter Generalforsamlingen.  

Temaet for medlemsmøtet er del 2 av «BVK-

Calle»eller Carl August Harbitz Rasmussen sitt 

eminente fotoshow med innlevende kommentarer 

fra turen til USA i september-oktober 2011.Vi fikk 

se og høre første del på medlemsmøtet vi hadde ute 

hos Auto 23 og vi ser i spenning frem til fortsettel-

sen. 

Vi oppfordrer medlemmene til å være ute i god 

tid slik at vi får avvikle Generalforsamlingen og 

starte medlemsmøtet. Alle nye kandidater til 

styret er forespurt, så ingen trenger å holde seg 

hjemme av den grunn.  

 

Referat fra medlemsmøte tirsdag 

14.02.2012 kl.19.00 på BTM: Det møtte 44 

medlemmer. Formann Lars Olav Lofthus startet 

møtet med en takkehilsen fra Gunnar Skår som fyl-

te 80 år 09.02. Han minnet deretter om Generalfor-

samlingen 13.02.2012.Kabalen er lagt og alle kan 

våge seg ut sa Herman Brandt, medlem i valgkomi-

teen. 

Deretter fikk Steinar Jensen og Ottar Birkeland pre-

sentere hvordan man kan spore opp stjålne biler 

etc. Det er mange forskjellige system og produkter 

på markedet. Man nytter GPS -systemet. Prisen er 

ca kr.2200,- med opplegg, passord og sms mel-

dinger og det koster ca kr.10,- pr mnd å drifte. Det 

systemet de presenterte heter SkyEye GPS sporing. 

Møtet ble avsluttet med en film fra Vestlandstreffet  

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 
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06.06.1987.Det var artig å se enkelte medlemmer i 

en 25 år yngre utgave. Kasserer Gunnar Haukeland 

hadde sikkert gjort en god karriere som NRK re-

porter for han viste gode egenskaper som løpskom-

mentator. 

Den annonserte filmen om restaurering av en Ca-

dillac kokte dessverre bort i kålen pga misforståel-

ser og tekniske problem (dataens vidunderlige ver-

den….). 

Det ble som vanlig en fin medlemskveld der man 

koste seg med kaffe og tebrød, så på film eller 

drøste med sidemannen. 

Gunnar Skår fylte 80 år 9. februar. Her foreviget 

med bl.a. en blomsterbukett fra BVK. 

 

Nok en jubilant: 

Styremedlem og Maserati kjendis Mads Erbe Tho-

massen fylte 50 år 27. februar. På bildet ser vi 

Nestformann Sigve Carlsen, jubilanten og hans 

samboer Aarid. Mads fikk overrakt en oppmerk-

somhet under styremøtet 29. februar. 

Begge foto: Richard Riim. 

E-mail-adresser på BVK medlemmer: 

BVKs styre er godt i gang med et stort arbeid  for å 

registrere medlemmenes e-mail adresser. Dette for 

å kunne sende  ut kjapp info etc til medlemmene. 

Vi har nå fått inn ca 180 av medlemmenes mail-

adresser. Klubben vil etterhvert ta i bruk en 

"gruppemail" for utsendelse av informasjon om nær 

forestående begivenheter. Det er spesielt nyttig i de 

tilfeller der det blir endringer i f.eks. oppmøtetider 

og lignende, eller om det er fint vær og noen fore-

slår en utflukt så kan man kjapt informere medlem-

mene om dette. 

Slik informasjon som også vil bli lagt ut på BVK's 

hjemmeside, men med mailadresser kan man da 

henvise til hjemmesiden.  Mail-adressene blir ikke 

brukt til annet enn info til medlemmene og vil ikke 

være synlig ved utsendelse, og de vil IKKE bli ut-

levert til andre klubber eller firmaer. Heller ikke 

LMK vil få denne listen. 

Har dere mail så send info til Rolf Harald Helgesen 

slik at vi kan registrere dere. 

Mail: rhhelgesen@gmail.com 

 

Fyll opp 

mopeden 

og bli med 

på dug-

nad...og 

løp senere 

i år…... 

mailto:rhhelgesen@gmail.com
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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 

Formann:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Nestformann:  

Sigve Carlsen 

Mob.95776353 

sigve.carlsen@hotmail.com 

 

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:  

Rolf Harald Helgesen 

Mob: 41141023 

rhhelgesen@gmail.com 

Bente Sørheim 

Mob: 95780820 
bente-elin.sorheim@telenor.com 
Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

Styret i BVK for pe-

rioden mars 2011—

mars 2012 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Valg 2012 
 

Styret for 2011/12 har bestått av: 

Lars Olav Lofthus, formann 

Sigve Carlsen, nestformann 

Gunnar Haukeland, kasserer 

Sissel Romslo, sekretær 

Mads Erbe Thomassen, styremedlem 

Ove Hovland, styremedlem 

Bente Sørheim, varamedlem 

Kjell Rød, varamedlem 

Rolf Harald Helgesen, varamedlem 

 

Revisor: Kjell Røen 

 

Valgkomite: Arne Lærum, Geir Phillips og Herman Brandt 

 

Følgende av det sittende styret tar ikke gjenvalg: 

Lars Olav Lofthus, formann 

Sigve Carlsen, nestformann 

Bente Sørheim, varamedlem 

Rolf Harald Helgesen, varamedlem 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Formann: Kjell Røen. 

Sissel Romslo: Tar gjenvalg. 

Nytt styremedlem: John Gaute Kvinge. 

 

Nye varamedlemmer: 

Atle Kvinge 

Marius Jørgensen 

 

Styremedlemmer ikke på valg: 

Gunnar Haukeland 

Mads Erbe Thomassen 

Ove Hovland 

 

Revisor: Kjell Røen går naturlig ut, siden han rykker til formann. 

Valgkomiteens forslag: Arild M. Nilssen 

 

Herman Brandt trer ut av valgkomiteen og ber om at nåværende styre fore-

slår en kandidat til valgkomiteen. 

 

Vennlig hilsen for valgkomiteen: 

Herman Brandt.  

 

Styret foreslår Richard Riim som nytt medlem i valgkomitéen. 
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 Styrets årsberetning for Bergen 

Veteranvogn Klubb 2011 
 

Styret har bestått av 6 medlemmer og 3 varamed-

lemmer. Styremedlemmene har vært Lars Olav 

Lofthus, formann; Sigve Carlsen, nestformann; 

Gunnar Haukeland, kasserer; Sissel Romslo, sekre-

tær, Mads Erbe Thomassen og Ove Hovland, styre-

medlemmer. 

Varamedlemmene har vært Bente Sørheim, Kjell 

Rød og Rolf Harald Helgesen. 

Det er avholdt 11 styremøter i beretningsåret. Års-

regnskapet for 2011 er gjort opp med overskudd. 

Klubben har god egenkapital. 

BVK hadde ved årsskiftet 399 betalende medlem-

mer, hvorav 13 var familiemedlemmer.  

 

Klubben har i 2011 hatt eller deltatt i følgende akti-

viteter: 

11. januar:  Anno-filmene til Sandberg fra 1960-62 

og en snutt fra Top Gear som avslutning. 

8. februar: Mye info om programmet fremover, og 

foredrag om USA turen v/Carl August Harbitz-

Rasmussen. Flere av medlemmene var med på den-

ne flotte turen. 

9. mars: Generalforsamling i kafeen ved Bergen 

Tekniske Museum, med påfølgende medlemsmøte 

med foredrag om restaurering ved Herman Brandt. 

12. april: BVK-tur til Oselvarverkstaden på Os 

30. april: Deltakelse ved Ulvenmarkedet 

10. mai: BVK-tur til Kystmuseet i Øygarden 

17. mai: Deltakelse med 5 biler i 17. mai prosesjo-

nen i Bergen. 

21. mai: Kjøring for Kreftforeningen 

2. juni: Vårmønstring 

5. juni: Damsgårdsdagene 

12. juni: Nasjonal Motordag: Rebusløp med finale 

på Festplassen 

10. juli: Tysnesfest 

13. august: Vestlandstreffet arrangert av BVK. 70 

biler. 

9. september: Deltakelse i Ola Borges begravelse 

10. september: Deltakelse i Voss Køyretøy Histo-

risk Klubb sitt jubileumsløp 

13. september: BVK-tur til Antons Kulturhistoriske 

senter 

23. – 25. september: BVK utstilling hos Auto 23 

11. oktober: Medlemsmøte kafeen BTM: Foredrag 

om motorer ved Lars M. Nerheim 

16. oktober: Markedsdag ved BTM 

8. november: Medlemsmøte kafeen BTM: Hvordan 

handle deler på Internett. Foredrag av interne kref-

ter. 

13. desember: Julekosemøte kafeen BTM 

17. desember: Julebord Kommandantboligen på 

Laksevåg 

 

I tillegg har det med unntak av offentlige høytider, 

vært «Lygarmøter» hver tirsdag og det er utført et 

omfattende dugnadsarbeid ved Bergen Tekniske 

Museum og ikke minst er vår egen stand blitt for-

nyet og forbedret til et fantastisk flott resultat. 

Verdt å nevne er også at BVK har overtatt konge-

bilen «R-1», Humber Pullman Imperial 1951. Bilen 

er en donasjon fra Inger Jansen, enken etter Edward 

Jansen. Bilen har fast tilholdssted på utstillingen 

vår ved BTM. Per Fiksdal overtok like etter «O-1», 

Lincoln Continental 1970. 

Lars Olav Lofthus 

Formann 

 

Barneklinikken 
 

Søndag 13.  mai  er det klart for BVK sin årlige tur 

med Barneklinikken. 

Vi møter opp på Barneklinikken Haukeland Syke-

hus kl. 10:30. Vi fyller opp bilene med barn og på-

rørende og kjører igjennom sentrum og ut til Brad-

benken der vi skal ha en tur på byfjorden med 

Statsraad Lemkuhl slik vi hadde i 2008. 

Pr. dato vet jeg ikke hvor mange som blir med eller 

hvor mange biler vi må stille med, men i slutten av 

april får jeg vite fra Barneklinikken hvor mange 

som har meldt seg på og da tar jeg kontakt med de 

som kan være med å kjøre. 

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 

mailto:perfiks@online.no
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ÅRSREGNSKAP 2011 

Resultatregnskap 2011 2010 Balanse 31.12.2011 31.12.2010

Kasse -              4 440,00     

Kontingent 132 200,00 128 150,00 Bankkonto 36243435719 150 000,00 

LMK 400,00        1 340,00     Bankkonto 36255773431 224 704,55 78 224,24   

Medl.møte -              -              Bankkonto 36243452486 308 314,52 201 906,52 

Salg klubbeffekter 13 790,00   8 651,00     Bankkonto 36245926175 822,45        1 519,45     

Momsrefusjon 6 928,00     11 522,58   Sum eiendeler 533 841,52 436 090,21 

Kjøreoppdrag -              -              Egenkapital 1.1. 436 090,21 436 090,21 

Klubbtur -              17 850,00   Årets overskudd 97 751,31   

Klubbtur Ekeberg -              -              Sum egenkapital 533 841,52 436 090,21 

Innskudd kasse 3 014,00     -              

Vårmønstring Lagunen 47 721,00   85 191,00   

Loddsalg -              -              

Julemøte (innbet.medl.) 29 900,00   -              

Utstilling A-23 131 455,00 -              

Grasrotandel Norsk Tipping 23 822,27   9 253,15     

Div. Inntekter 12 772,00   2 746,01     Bergen, 31.12.2011

Renter 5 992,00     184,56        

Kaffipenger "Lygaren" 4 496,00     -              

Vekslepenger 6 250,00     -              

Renteinntekter fastrenteinnskudd 5 163,70     Lars Olav Lofthus Sigve Carlsen

Sum inntekter 423 903,97 264 888,30 formann nestformann

Klubbeffekter/Utstyr -              7 500,00     

LMK (medl.kont.) 7 454,00     7 540,00     Sissel Romslo Gunnar Haukeland

LMK årsmøte 2 628,00     2 840,00     sekretær kasserer

Møter/foredrag o.l. 10 100,00   8 398,00     

Postboksleige 900,00        900,00        Ove Hovland Mads Erbe Thomassen

Data / kontorrekvisita 30 977,50   45 478,00   styremedlem styremedlem

Trykking Stabbesteinen 35 513,03   29 177,76   

Porto Stabbesteinen 39 343,34   33 541,37   

Medl.møte - Kaffi/kaker 7 385,98     6 752,79     

Vestlandstreffet 1 281,14     -              

Blader 3 666,94     2 045,00     Kjell Røen

BTM husleige m.m. 25 891,40   10 000,00   revisor

Kontingent 1 802,00     500,00        

Utstilling A-23 55 161,12   -              

Gaver/blomster 3 950,60     5 734,00     

Porto 1 714,00     2 528,55     

Klubbtur -              17 850,00   

Kjøreoppdrag -              -              

Overføring til annen konto -              

Julemøte 44 800,00   8 053,30     

Annonser 2 819,75     -              

Lagerleige 2 400,00     4 150,00     

Div.utgifter 17 372,20   1 225,00     

Lagunen 2011 6 461,41     

Div. Transporrt 2 000,00     

Porto Medl.kontingent 1 852,05     -              

Humber 1951 R-1 11 693,20   

Vekslepenger 6 250,00     

Rebusløp 1 991,00     

Gebyr 744,00        216,00        

Sum utgifter 326 152,66 194 429,77 

Driftsresultat 2011 97 751,31    70 458,53    

Bergen Veteranvogn Klubb 

Lygarmøtene er flyttet 
 

Fra og med tirsdag 21. februar så er nå 

lygarmøtene flyttet til kaféen ved BTM. I 

skrivende stund har vi hatt møtene der to 

ganger, og det har kun vært lovord om 

dette fra de som har vært der. Det er mer 

plass og luft, og støynivået pga mye prat 

har gått betraktelig ned. 

Det eneste vi ser som kan være en utford-

ring, er hvis det kommer mye mer folk 

enn vanlig, for da kan det være litt tøft å 

være kaffevakt. Pr. dato har vi bare én per-

son som har vakten, så vi oppfordrer de 

som kommer til å hjelpe til hvis man ser at 

vedkommende ”sliter”. På sikt må man 

kanskje vurdere to personer på vakt. Men 

det får tiden vise. Så langt ser det i alle fall 
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Norgesløpet 2012 
Norsk Veteranvogn Klubbs 60 års jubileumsløp 

10-12. august 2012, Oslo 
Velkommen til Norgesløpet i Oslo! 

Norsk Veteranvogn Klubb er en landsomfattende klubb hvor hovedparten av medlemmene bor utenfor Oslo.  Li-

kevel oppfattes NVK som en Oslo-klubb.  Det skyldes nok at de fleste aktive bor i Oslo-regionen, og klubblokale 

og sekretariatet er nettopp der.  Og når klubben fyller 60 år, finner vi det naturlig å invitere til opplevelser i og 

omkring nettopp i Oslo! 

 

Oslo er ikke bare Norges hovedstad, den har også mye å by på for store og små.  Og vi inviterer til en gedigen 3 

dagers veteranfest for alle typer kjøretøyer eldre enn 30 år.  FIVAs klassifiseringer blir lagt til grunn for klasseinn-

deling. 

 

For at flest mulig skal ha mulighet til å komme, inkluderer vi IKKE overnatting i løpsopplegget.  Men vi har et 

løpshotell vi foreslår.  Dermed kan de som vil bo hjemme, hos venner og familie, på campingplass eller et annet 

hotell enn det vi tilbyr. 

 

Som løpshotell har NVK valgt KNA-hotellet i Parkveien, tidligere hovedkvarter for KNA og i dag startsted for 

Rallye Monte Carlo Historique.  Pris for overnatting inkl. frokost er  

kr. 1.290,- for dobbeltrom og kr. 1.090,- for enkeltrom. Det er parkering på avlåst område på Oslo Handelsgymna-

sium, rett over gaten for KNA-hotellet.  Denne kan også disponeres av deltakere som bor andre steder ved behov. 

 

Praktiske opplysninger 

Påmelding 

Påmeldingsfristen er satt så tidlig som 1. april. slik at deltakerne i god tid kan få vite om de får være med eller 

ikke.  Ingen får  bekreftelse på deltakelse før alle som er interessert har fått anledning til å melde seg på!  Men det 

er en praktisk begrensning på antall personer vi kan håndtere, og deltakerantallet er derfor satt til 120 kjøretøyer.  

Ved utvelgelse vil det bli tatt hensyn til hvor deltakerne kommer fra, biltype og aldersfordeling.  Vi ønsker å vise 

bredde!  Og dette er et internasjonalt rally der deltakere er velkomne fra andre land (FIVA B rally).  Det kreves 

ikke FIVA pass for nasjonale deltakere.  Styret i NVK har det endelige ansvaret for utvelgelsen.  

 

Startkontingent 

Deltakeravgiften er satt til 2.000 kr for bil og fører. Ekstra passasjerer koster 1.500 kr pr voksen.  Barnepris er gra-

tis opp til 4 år, halv pris fra 5-12 år. 

 

Deltakeravgiften inkluderer lunsj alle tre dager, festmiddag for to på Grand Hotel inkl. drikke til maten, startmap-

pe, gedigen plakett, premier, parkering på lukket område hvis behov om nettene og nødvendig assistanse tilbake 

til mål ved sammenbrudd. 

 

Fredag kveld er det «frikveld», dvs. deltakerne kan melde seg på tre forhåndsbookede arrangementer eller gå på 

byen sammen med venner på egen hånd. Dette samt løpshotell skal ikke bestilles før etter bekreftelse er mottatt.  

Men begynn å tenke nå!  Alle bestillinger går gjennom sekretæren. 

 

Vi.håper at mange medlemmer av NVK benytter anledningen til å invitere venner utenfor byen til Oslo, og vi hå-

per mange venner av gamle kjøretøyer, uansett type, benytter denne anledningen til å bli kjent med Oslo og oss 

som står bak NVK. 

Velkommen til Oslo.  Kanskje kommer Fabian! 

 

Påmelding 

Påmelding skjer via NVKs webside: www.veteranvogn.no , e-post: n.v.k@online.no 

eller skriftlig til sekretariatet: NVK, Postboks 5379 Maj, N-0304 OSLO, Norge 

 

Påmelding/avbestilling følger vanlige regler for reiselivet. 

Det kan bli endringer i det oppsatte programmet.:  

Programmet kan leses på www.bvkn.no under Aktiviteter. Der er også påmeldingsskjema. 

http://www.veteranvogn.no
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Sekretæren: Det stormer ute 

men vi kjenner lukten av vår. 

Temperaturen stiger og garasje-

prosjektene begynner å komme ut 

på små testturer. Vi gleder oss 

over lysere kvelder og ser frem til 

første kjøretur. 

Vi purrer igjen på mail-adressene nettopp av den 

grunn. Dette vil gjøre hverdagen enklere for oss 

alle. Vi kan få info kjapt ut og gjøre endringer i 

kjøreruter og terminlister uten at noen går glipp av 

noe. 

 

Sekretær: Sissel M Romslo 

Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail: simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
 

Ja, kjære medlemmer! Da har jeg 

for andre gang i min fartstid i 

BVK kommet til det siste 

”Formannen har ordet” for min 

del. Det ble med ett år denne 

gangen da jeg for det første treng-

er å sette av litt mer tid til familien 

og jeg begynner i ny jobb 2. april. Men kanskje 

viktigst er at for å være formann så skal man kjen-

ne en viss iver etter å drive klubben. Personlig så 

gikk nok luften litt ut av meg etter utstillingen i 

september (og det påfølgende kjøret med klargjø-

ring ved BTM). Det var gøy, men fryktelig slit-

somt, og man bør kanskje ved fremtidige slike ar-

rangement ikke ha formannen som utstillingsleder, 

men nå skal ikke jeg legge noen føringer for fremti-

dige styrer. Dette må jo den til enhver tid sittende 

formann kjenne på. 

Det er veldig gledelig at vi får en ny mann i for-

mannsstolen nå, og ikke driver gjenbruk. Under 

forutsetning at han blir valgt, så tror jeg at Kjell 

Røen blir en dyktig og fin formann for BVK. Slik 

jeg kjenner ham så er han også flinkere å delegere 

enn undertegnede har vært. Nå slipper han unna to 

oppgaver som jeg har gjort som formann; Web re-

daktør og layout ansvarlig for Rundskrivet/

Stabbesteinen. Det fortsetter jeg med, til eventuelt 

styret ønsker at noen andre skal overta. 

Noen av mine ”Formannen har ordet” i det siste har 

kanskje båret litt preg av negativitet. Det må jeg i 

så fall beklage for i det store og hele så er det jo en 

fantastisk glede å lede en forening som BVK. Vi 

har et utrolig godt sosialt miljø og medlemmer som 

stiller opp langt utover hva som er vanlig etter hva 

jeg hører fra andre steder. Dette gjelder ikke bare 

utstillingen som er nevnt, men igjennom hele året. 

Det er veldig sjelden å få nei hvis man spør noen 

om hjelp til noe. Det merker man også hvis man 

trenger hjelp til noe privat. Her om dagen luftet jeg 

at jeg hadde trengt to hjelpende hender til å hjelpe 

med å sette på panseret på T-birden igjen. I løpet av 

to sekunder hadde både Richard Riim og Sigve 

Carlsen meldt seg. Richard viste seg også som en 

svært god venn for meg i en mer personlig sak nå i 

vinter. Det er godt å ha slike mennesker i sin om-

gangskrets. Takk Richard! 

Så noe helt annet: Vi har under oppretting en Face-

book side. Det er jo en av de nye media som brukes 

for å nå folk i dag. Man kan like det eller ei. Nå har 

jeg mer enn nok med å redigere websiden vår, så 

jeg tenkte å la følgende utfordring gå ut, enten til 

noen i det nye styret, eller til klubbens medlemmer 

generelt: Er det noen som kan tenke seg å drifte 

BVK’s Facebook side? Jeg ”eier” siden, og kan 

således åpne opp for andre administratorer. Hvis 

noen er interessert så ta kontakt med meg eller nytt 

styre når det er på plass. 

BVK driver også og ser på å få inn noen nye effek-

ter. Først og fremst jobbes det med nye krus med 

ny logo på og kortermede skjorter eller pique skjor-

ter med logo. Paraplyer er også på programmet, 

men der må vi sikkert se mot Kina, da det er blitt 

fryktelig dyrt her hjemme på berget. 

Er det noe du som medlem savner som rekvisita? 

Ikke nøl med å ta kontakt med noen i styret. 

Vi driver også og tester litt på dette med å sende ut 

informasjon til disse mail adressene vi tyter sånn 

om. Faktisk har vi nå sendt ut et lite informasjons-

skriv med info som ikke er i dette rundskriv. Tilba-

kemeldingene har vært overveldende positive, og 

flere ønsker å få Stabbesteinen slik. Så kjære med-

lemmer, man kan skrike og hyle så mye man vil, 

men den nye tid kommer……..om vi vil eller ei. 

Så håper jeg at vi ses på noen av årets aktiviteter og 

at du får ut godbilen din på veien i år slik at akkurat 

du kan få være med på noen av våre kjekke kjøretu-

rer eller treff i kommende sesong. Vi ses vel først 

på Generalforsamling og medlemsmøte. Da gjen-

står det bare å takke for meg og ønske ny formann 

og styre lykke til. 

 

Lars Olav Lofthus, 

avtroppende formann. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

 


