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Bergen Veteranvogn — Klubb 
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Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2018.  Nr. 3 

Generalforsamling i Bergen Veteranvogn 

Klubb. Sted: Kafeen ved BTM tirsdag 13. 

mars 2018 kl 1900  
 

Dagsorden Generalforsamling  

1. Åpning 

2. Merknad til innkalling 

3. Valg av dirigent og tellekorps 

4. Valg av sekretær 

5. Valg av to medlemmer som i tillegg til for-

mannen skal underskrive protokollen 

5. Årsmelding 2017 

6. Regnskap 2017 og budsjett 2018 

7. Kontingent 2019 

8. Innkomne forslag 

9. Valg 

 

Valgkomiteen har som vanlig jobbet godt og satt 

sammen forslag til nytt styre så ingen trenger å 

grue seg for å komme på møtet! Vi oppfordrer alle 

til å være på plass i god tid slik at vi får avviklet 

generalforsamlingen på en effektiv måte. 

Etter Generalforsamlingen blir det medlemsmøte 

med litt filmvisning. 

Det blir også enkel servering. 

Innstilling fra valgkomiteen til BVK Ge-

neralforsamling 2018 
Formann for 1 år Rune Prestegard 

Styremedl. for 2 år Richard Riim (gj.valg) 

Styremedl. for 2 år Lars Olav Lofthus (gj.valg) 

Styremedl. Geir Mehl (ikke på valg, valgt i 2017 

for 2 år) 

Styremedl. Terje Mjelde (ikke på valg, valgt i 2017 

for 2 år) 

Styremedl. Arve Moen (ikke på valg, valgt i 2017 

for 2 år) 

 

Varamedl. til styre for 1 år Per Åge Hesjedal 

(gj.valg) 

Varamedl. til styre for 1 år Kjell Toklum (gj.valg) 

Varamedl. til styre for 1 år Åge Eikeland ( ny ) 

 

Revisor: Mads Erbe Thomassen (gj.valg) 

 

Ny medl. til Valgkomiteen – Styrets innstilling: 

Herman Brandt 

Valgkomiteen 2018 har vært: 

Kjell Røen 

John Gaute Kvinge 

Gunnar Haukeland (står på valg i år) 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 

Returadresse 
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Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2017 
Styret valgt på generalforsamlingen 14.mars 2017 har bestått av: 

 

Formann  Rune Prestegard  

Nestformann  Richard A. Riim 

Kasserer  Terje Mjelde 

Sekretær  Lars Olav Lofthus 

Styremedlem  Geir Mehl 

Styremedlem  Arve Moen 

Varamedlem  Per Åge Hesjedal 

Varamedlem  Kjell Toklum 

Varamedlem  Aarid Liland Olsen 

 

Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter og ett (1) ekstraordinært styremøte i 2017. 

 

Ved inngangen til 2017 var det 365 medlemmer hvorav 17 familiemedlemmer og ett æresmedlem. Også 2017 har 

økonomisk sett vært et godt år for klubben, selv om det er reduserte inntekter fra årets vårmønstring og vi hadde 

noen uforutsette utgifter i starten av året. Årsresultatet står i regnskapet som følger etter årsmeldingen. Egenkapi-

talen er fortsatt sterk og gir godt grunnlag for videre drift. Medlemsmassen fortsetter en noe negativ trend. 

Dette året ble også O-11, Lincoln kongebilen registrert inn på BVK. Fra Sparebanken Vest fikk vi et stort tilskudd 

for bevaring av et kulturprosjekt, noe som gjorde at vi kunne sette i gang reparasjon av blant annet automatkassen 

som har jo i lengre tid hatt en stor lekkasje. I skrivende stund er den overhalte kassen på vei inn i bilen igjen. 

Sammen med Humberen utgjør de to bilene en flott seksjon i vår utstilling ved BTM. 

------------------------------------------------------ 

Resymé 2017: 

10. januar var det informasjon om sveising ved Victor Høiland. Det var innemøte i kaféen på BTM. 

14. februar: Nok et innemøte på BTM: Det var planlagt info fra Byantikvaren i Bergen, men da de meldte av bud 

var Lars Hille sporty og hev seg rundt og presenterte fra Bedforshire steam and country fayre 2016. Dette handlet 

om dampdrevne maskiner av alle slag, både rullende og stasjonære. 

14. mars var det duket for Generalforsamling i Kommandantboligen i Gravdal. Det mest bemerkelsesverdige var 

vel at valgkomiteen ikke hadde klart å finne en formannskandidat. Nå løste dette seg ved at Rune Prestegard tok 

på seg oppgaven under styrets konstituering noen dager senere. 

18. april var det første utemøte med besøk hos Mjeldstad Miljøanlegg på Osterøy. Litt svakt oppmøte som sikkert 

skyldtes at det var første dag etter påske og temperaturen ikke innbydde til å kjøre gammelbil, selv om noen tros-

set det! Hvis noen lurer: Miljøanalegget mottar slagget fra forbrenningsanlegget i Rådalen og sorterer ut alt som 

ikke er brent. Sluttproduktet fylles i en dal der ute. 

29. april var det Ulvenmarkedet, ikke et BVK arrangement, men vi deltar jo alltid ganske sterkt der. 

I mai måned ble det vanlige medlemsmøtet droppet da det var mange aktiviteter: Vi nevner: 

- 14. mai: Kjøring for Barneklinikken  

- 17. mai: Deltakelse i prosesjonen med 5 kjøretøy og sosial samling på MS Vestgar etterpå. Meget vellykket. 

- 25. mai: Vårmønstring Bergen Travpark. Første gang på nytt sted. Værgudene var ikke helt med oss, men alle 

som var der hadde en hyggelig stund til tross for litt blaut sand. Det ble som forventet færre både biler og publi-

kum i år, noe man må forvente både pga været og pga nytt sted. Lagunen var veldig innarbeidet blant publikum. 

Juni: 

- 4. juni var det deltakelse ved Damsgårdsdagene 

- 6. juni var det Nasjonal Motordag som vi valgte å ta som en kjøretur fra Bontelabo til Er-An vegkro. Ble en av 

de få finværsdagene i sommer og dermed et godt oppmøte. Og alltid hyggelig å komme til Er-An. 

- 10. juni var det Vestlandstreffet og BVK stod i år som arrangør. Løpet fant sted i flotte omgivelser i Nordhord-

land med Alver Hotel som base. Ca 70 kjøretøy kjørte løpet, og det var mye lovord om løpet både fra tilreisende 

og våre lokale medlemmer. 

- 22. juni var vi mellom 15 og 20 biler som stilte opp for å kjøre ansatte ved Sandsli Videregående Skole på blå-

tur. Til tross for dårlig vær så var dette et veldig kjekt arrangement for de som deltok. Arrangør var SVGS ansatt 

og BVK medlem Trine Marcussen. 

Juli: 

- 1. juli var vi invitert til Austrheimstreffet som en slags motytelse for hjelpen vi fikk med Vestlandstreffet. En del 

biler stilte opp og kjørte noenlunde samlet utover. 
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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 

- Tysnesfest var også i juli. Litt tynt fremmøte fra BVK. I 2018 vil vi gjøre noe 

mer aktivt her. 

August: 

- 12. august var det duket for LMK stafetten. I skikkelig sipavær stilte det ganske 

mange opp på Festplassen og vi lagde en fin markering der med bl.a. 4 brannbiler 

fra Brandhistorisk forening, og en liten appell av Silje Heimdal fra Frp. Det ble 

avsluttet med tur til Halhjem ferjekai.  

-22. august var det, som tradisjon etter hvert, tur til Antons Kulturhistoriske senter 

i Samnanger. Denne gangen hadde vi besøk av Amcar ved daglig leder Hilberg 

Ove Johansen og styremedlem, Rolf Westvik.  

September: 

- 3. september var det BVK sin tur å ha vakt ved BTM 

- 12. september var det medlemsmøte som var grillparty hos Svein Opheim. Ca 30. 

personer møtte opp og det ble, til tross for et par kraftige regnskyll, en veldig hyg-

gelig kveld. 

- 24. september stilte et utvalgt antall med biler fra BVK på Damsgård Hovedgård 

i forbindelse med Sykkel VM. Det ble en flott profilering. 

 

- 10. oktober var det medlemsmøte i kaféen ved BTM, der vi fikk høre om tenn-

pluggens historie ved Lars Magne Nerheim. Ca. 40 medlemmer var interessert i 

dette, som viste seg å være et særdeles godt og interessant foredrag. 

 

14. november hadde vi foredrag ved Carl August Harbitz-Rasmussen om den nett-

opp avsluttede USA turen han arrangerte for en del BVK medlemmer høsten 2017. 

Desember: 

- 9. desember: Julebord i Kommandantboligen. Vellykket i år også. 

- 12. desember: Det tradisjonelle julemøtet med varm sjokolade, julebrød og diver-

se. 

Lygarmøte’-tirsdagene har holdt åpent gjennom hele året med unntak av offentlige 

høytidsdager. Det har vært et gjennomgående godt fremmøte og vi har også i år 

sett at en del nye medlemmer har kommet til i «gjengen». 

En nyskapning har også dukket opp på møtefronten i 2017: Pensjonisttreff. Det har 

vært forsøkt holdt ca hver 14. dag på torsdager kl 12. Stort sett er det på styrerom-

met til BVK ved BTM, men det har også vært holdt hos medlemmer som har øns-

ket å ha det hjemme hos seg. Ordningen videreføres i 2018. 

 

Klubben har et godt aktivitetsnivå og styret har valgt å videreføre ordningen med å 

dekke serveringsutgiftene mm på medlemsmøteturene våre. 

 

Dagens medlemskontingent er kr 400,-  Med bakgrunn i et bra årsresultatet og 

klubbens solide kapitalbase vurderer styret at det ikke er grunnlag for å øke med-

lemskontingenten i år. Likevel må man være innstilt på å løfte kontingentsatsen 

hvis inntekts-/kostnadsbildet endrer seg i en ugunstig retning. Vi så i år en betyde-

lig lavere inntekt fra Vårmønstringen og det må vi kanskje basere oss på fremover. 

Også dette styret er av den oppfatning at man ikke skal basere driften på å tære på 

den opparbeidede egenkapitalen hvis klubben skulle komme i en situasjon med 

driftsunderskudd. Klubben er tjent med å ha den økonomiske handlefrihet som 

eksisterende kapitalbase gir og det er viktig å legge til rette for at denne opprett-

holdes/utvikles og forvaltes på en forsvarlig måte til beste for medlemmene.  

 

Bergen 22. februar 2018 

Styret 

Redaktør/Layout for BVK:  

Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi 

Styret i BVK 

mars 2017—mars 2018 

Formann:  

Rune Prestegard 

Mob: 94897835 

rune@prestegard.com 

 

Nestformann:  

Richard A. Riim 

Mob: 90175022 

richard@riim.no 

 

Kasserer:  

Terje Mjelde 

Mob: 95702595 

temjelde@online.no 

 

Sekretær:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Geir Mehl 

Mob: 93468422 
geir.fysio@hotmail.com 
 

Arve Moen 

Mob: 90840442 

armoen@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Aarid Liland Olsen 

Mob: 94136128 

aarido@online.no 

 

Per Åge Hesjedal 

Mob: 90930864 

pe-aah@online.no 

 

Kjell Toklum 

Mob: 40411640 

k-toklum@online.no 
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Formannen har ordet 
 

Ja, kjære medlemmer. Da er det 

siste ”ordet” i det månedlige 

rundskrivet. Forhåpentligvis 

dukker første utgave av vårt nye 

blad, som også vil hete 

”Stabbesteinen”, opp i postkas-

sen din om ikke alt for lenge. 

Ditt viktigste verktøy for å vite 

om våre arrangementer og møter fremover vil være 

terminlisten, som det også i denne utgaven kommer 

et utdrag fra, og bruk websiden vår. I tillegg til bla-

det så vil det være på websiden vår at detaljer om 

arrangementene står. Full terminliste ligger på net-

tet og vil komme i bladet. 

Så vil jeg komme med et ønske, og det er at flest 

mulig av dere tar turen på Generalforsamlingen 

tirsdag 13. mars i kaféen på BTM. Det er viktig at 

vi har en handlekraftig klubb og da er det viktig at 

mange er med og tar de valgene som skal tas. 

Hvorfor kaféen på BTM og ikke Kommandantboli-

gen? Styret vurderte det slik at vi, pga litt svakere 

inntekt i fjor, ville spare litt utgifter. 

Da ønsker jeg alle velkommen til årets Generalfor-

samling! 

 

Hilsen Rune. 
 

Fra redaktøren 
 

Ja, som formannen skriver så er dette siste månedli-

ge utgivelse av Stabbesteinen. Grunnene var jeg 

inne på i forrige utgave. Så får vi se om vi klarer 

oss med 4 utgaver i året og webside samt Face-

book. Det bør fungere, og uansett så ønsker ikke 

denne redaktøren å fortsette med månedlige utgi-

velser. Nå har jeg levd med dette siden rundt 2004, 

der man må gjøre ferdig bladet opp mot fristen før 

medlemsmøte. Det blir som oftest ubetalt helge-

jobb, så nå var det egentlig nok. Det nye bladet er 

jo faktisk mer jobb, men det er friere med tanke på 

utgivelsesdato og det er mer inspirerende å lage en 

skikkelig trykksak. I skrivende stund håper jeg på 

utgivelse før påske, men det kan bli etter påske hvis 

vi ikke får inn alt stoffet vi skal ha med. 

Så da takker vi av ”gamle Stabbesteinen” i påvente 

av en ny, som da vil bli sendt i papirformat til alle 

medlemmene. 

 

Hilsen Lasse 

 

 

Utdrag av terminlisten: 

TERMINLISTE 2018 
 

Dette er en foreløpig liste. Det kan skje forandring-

er i løpet av året. Ting kan bli flyttet, gå ut eller til-

komme. Hver gang listen presenteres skriftlig vil 

den bli oppdatert til dato den er skrevet. Noen ar-

rangement kan altså være passert. Følg med på vår 

webside for en alltid oppdatert liste: www.bvkn.no 

 

Styremøter er satt til: 14.03, 25.04, 23.05, 20.06, 

22.08, 19.09, 25.10, 21.11 og 19.12. 

Medlemmer kan alltid be styret ta opp ting de øns-

ker belyst. 

 01.03: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 06.03: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 13.03: Generalforsamling – Kaféen i BTM. 

Etterpå: Sannsynligvis litt film. 

 15.03: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 20.03: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 21-25.03: Tysklandstur. Se Stabbesteinen de-

sember 2017 

 27.03: IKKE Lygarmøte: Påske. 

 03.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 05.04: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 10.04: Medlemsmøte: ”I grenseland” v/Tore 

Larsen 

 17.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 19.04: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 21.04: Ulvenmarkedet: Ikke BVK arr. 

 24.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 03.05: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 05.05: Ekeberg: Mulig tur. 

Medlemsmøte mai utgår pga mange aktivite-

ter. 

 08.05: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 10.05: Vårmønstring MKiB 

 15.05: Bensinstasjonen i Lars Hillesgt. er 90 

år. Program ukjent så langt. 

 17.05: 17. mai feiring, biler og folk i prose-

sjonen samt arrangement i etterkant. 

 22.05: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 24.05: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 


