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Neste Medlemsmøte :Tirsdag 11.01.05 kl.19.00 hos  Alf. Hartveit AS 

Møllendalsvn. 17 5009 BERGEN Alfr. Hartveit AS har i snart 80 år vært en ledende 

aktør innen karosseriarbeid og reparasjoner. Frem til 1964 bygget de også en rekke busser og 

større biler. Hartveit er i dag en moderne bedrift som legger vekt på å betjene deg som kunde 

med høyt kvalitetsnivå og service, enten de skal utføre arbeid på din bil, eller du trenger deler 

eller tilbehør fra deres butikk. Alt du trenger for å få pusset opp fasaden på bilen din. Alfr. 

Hartveit bygget i 1928 denne bilen på et understell av REO Volverine, fra Michigan USA. 

Det ble i alt bygget 10 biler på dette understellet, og de fleste ble levert til drosjeeiere i 

Bergen. En av bilene ble utstilt på Landsutstillingen i 

Bergen samme år, og vant gullmedalje for "utmerket, smakfullt arbeide". Denne bilen ble 

bestilt av og levert til M. Gandrud til bruk som drosjebil i Bergen. Bilen er i dag i eie av hans 

barnebarn, Atle Gandrudbakken, som også er sjåføren på bildet. (Foto; T. Aafløy.)Bedriften 

har fra årsskiftet fått nye eiere og de vil invitere oss på en omvisning tirsdag 11.01.05 kl 19.00 

for å informere om bedriften og om eventuelle endringer og fremtidsutsikter. Vi  ser frem til 

en spennende omvisning, og vi oppfordrer medlemmene til å være på plass i god tid slik at vi 

kommer i gang så fort som mulig.  
 

Generalforsamling/ Medlemsmøte : Tirsdag 08.02.05 kl.19.00 på BTM. 

Innkalling til Generalforsamling i Bergen Veteranvogn- Klubb tirsdag den 08 Februar 2005 

kl.19.00 i  kafé lokalet på Bergen Tekniske Museum på Møhlenpris (= Trikkehallen 

Sakliste1.Godkjenning av innkalling og sakliste 

2.Valg av møteleder. 

3.Valg av referent. 

 4.Styrets årsberetning for 2004 
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5.Revidert årsregnskap for 2004 

6.Kontingent.  

7.Valg : 

            Formann 1 år 

            Styremedlemmer 2 år 

            Vararepresentanter 1 år 

            Valgkomite, 3 personer 

            Revisor 

8.Eventuelle innkomne saker. 

Program for Medlemsmøtet med Generalforsamling blir kunngjort i neste BVK – Rundskriv. 

Eventuelle forslag må være styret i hende i god tid før Generalforsamlingen. 

 

Referat fra forrige medlemsmøte: På Julemøtet på BTM Tirsdag 14.12.04 kl 19.00 

møtte det 52 medlemmer. Vi serverte kakao ,kaffe, julebrødskiver, pepperkaker og 

mandariner. Man koste seg rundt bordene og kikket i album og studerte bilbladene. Ymer 

Sletten orienterte litt om møtelokalet som vi har pusset opp i 2 etg i det gamle styrerommet og 

man fikk anledning til å ta en tur opp og beskue det. Dette blir åpent alle Tirsdager utenom 

medlemsmøtene, og det vil være et tilbud til de som synes det er greit å slenge innom å slå av 

en prat. Gunnar Brodahl overrekte BVK 2 emaljeskilt. Et med påmontert klokke på et hvitt 

ovalt skilt ”Offentlig Autorisert Bilverksted” og et gult med ”Reg. Bilverksted”. De vil bli 

montert på veggen i det nye møterommet i 2 etg. Det ble en koselig kveld der man fikk god 

tid til å prate med hverandre og flere garasjeproblemer ble nok løst denne kvelden. 
 

Nye medlemmer : Vi har den glede å ønske Liv Kari Lønningen ,Karl Johan Erichsen, 

Atle Kvinge, Jacim Faanessen, Øystein Nordstrønen, Stine Haraldsen og Magne Raknes 

velkommen til BVK. De fleste fikk medlemskapet av julenissen og han håpet at de ville finne 

seg godt til rette i klubben og at dere vil komme på medlemsmøtene våre på BTM el annet 

annonsert. 

 

Annonser:  1) Skoda Octavia 1965 mod. Starter og går. Lite rust. Greit rest.objekt. 

Tlf Trond Inge Landro 41252450. eller Svein Kjørstad. 55307897 . 

 

2) Merc Benz 350 SL 1972 mod. Med 450 motor. Automat. Til salgs. Meget!!! fin stand. 

Prisant. 125000,-kr el bud.Tlf.55183929 Gunnar Skår. 

3) Nash 480 Twin Six 1930 mod til salgs. Stephjul i framskjermene. God restaurert stand. 

Bud.Tlf.55183929 Gunnar Skår. 

  

Julebordet : Fredag den 17.12.04 var det klart for årets julebord i BVK regi. Det var tredje 

året  Julebordskomiteen (Eric og Sissel ) kunne ønske velkommen til Kommandantboligen på 

Gravdal. Formann Ymer Sletten og komiteen tok imot gjestene med varm julegløgg etter 

hvert som de kom skridende opp trappen festpyntede og elegante i julebordantrekk .Det var 

ny rekord i antall påmeldte i år. Over 90 hadde meld seg på men vi endte opp med 78 ..noen 

forfall pga. influensa i år også men det må man jo regne med. Kl.19.30 ropte Eric gjestene  til 

bords og det var 2 ganger servering med herlig pinnekjøtt el svineribbe for de som foretrakk 

det. Vi hadde som i fjor levende musikk til sangene og det blir mye mer futt i forsamlingen 

ved bordet. Sangene blir hvert år pyntet opp med nye sprø bilder. Noe gjestene setter stor pris 

på, og musevisa med spesiell vri er alltid like vellykket. Til dessert fikk vi i år deilig riskrem. 

Ymer Sletten holdt ”Formannens tale”, og tok oss med på et tilbakeblikk gjennom året .Kjekt 

å mimre om alt BVK har vert med på. Thor Stigen holdt årets  ”Tale til Damene”.Et artig 
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innslag der han prøvde å få herrene til å forstå damene bedre ved å høre etter hva de egentlig 

sier og se på blikkene. På tide spør du meg.. 

                                     

   
Ymer holder ”Formannens tale”  Brita Borge holdt tale til Herrene..              Feststemte BVK-ere koser seg på Julebordet. 

 

I år var det ingen problem med å få en dame til å holde ”Tale til Herrene” Brita Borge tok 

utfordringen og hun prøvde å få oss damer til å se på mannen som normal selv om han kjøpte 

flere og flere biler som han ikke visste hvor han skulle gjøre av..  Deretter var det klart for 

kveldens hemmelige innslag. Julebordskomiteen (Eric og Sissel) fremførte ”Kallen og katten” 

ved hjelp av Lars Olav Loftås på gitar. Vi hadde hatt 3 øvinger der vi lo oss skakk og  

gjestene fikk oppleve en ny reppet versjon som gikk nesten helt etter oppskriften. 

Ymer Sletten takket for en herlig middag og klappet personalet frem på banen. Han 

overrekkte Eric A Rundhovde og Sissel M Romslo  hver si modell av en bensinpumpe som 

takk for at de sto for arrangementet og Richard Riim fikk en modell av en Cadillac 1937 som 

takk for at han hadde vert primus motor for å pusse opp ”Klubbrommet” i 2 etg. 

Eric takket talerne for de fine ord og Lasse for at han slo til med gitaren og de fikk overrakt 

hver sin hvite rose av Eric og Sissel. 

Middagen ble avsluttet på ekte BVK vis med Pomp and Circumstance. Smelling av 

papirposer og små flaskebomber. Etterpå var det kaffe avec og  kaker for de som hadde plass 

til det. Dette ble i år ble servert i 2 etg ,og man fikk etterpå skride ned den enorme trappen fra 

2 etg. En herlig kongelig opplevelse. Stor takk til kakedamene som hadde laget de lekreste 

kaker du kan tenke deg. Ene kaloribomben etter den andre. 

Deretter førte Vigdis og Ymer Sletten an for Polonese og vi gikk rundt i alle de store 

rommene mens portrettene på veggene smilte lurt ned til oss. Så åpnet dansen og det ble 

skikkelig fart på dansegulvet med 2 spillemenn .I første pause fikk man neste overraskende 

moment. Julebordskomiteen hadde overtalt Lars Olav Lofthus til å fremføre en sang om Ford 

Mustang som han har diktet og komponert selv, samt en melodi av Creedens. Gjestene 

formelig måpte ,for maken til gitarspill og fremføring skal man lete lenge etter. Stor takk til 

”Lasse” for at vi fikk oppleve dette .Dansen fortsatte og vi  riktig koste oss til vi vemodig 

måtte bryte opp kl 13.30. 

 

Ryktebørsen : 1) Det ryktes at i Janaveien er det kommet et lyseblått vidunder.Bård 

Sørheim har endelig fått sin årlange drøm oppfylt….En Buick Super 8 kabriolet 1948 mod… 

Mannen formelig svever for tiden og er vanskelig å få ut av garasjen… 

 

2) Eric A Rundhovde var lei av de ekle kommentarene fra byens damer om sin Studiebacker 

”Big Nose” og det ryktes at han har noe så gromt som en 3 Windows 30 talls Buick med 

svigermorssete  på gang…kanskje han nu satser på å kjøre rundt med byens svigermødre.. 

brudene har han visst problemer med…  
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Husk å kjøpe BVKs KLUBBREKVISITA  på Medlemsmøtene.   

 
Prisliste : 
JAKKER                        KR. 250,-                                      CAPS                        KR. 100,- 
  
GENSER                       KR. 200,-                                      PARAPLY                  KR. 150,- 
  
VIMPEL                         KR.  50,-                                       T-SHIRTS                  KR.  75,- 
  
SYDVEST                     KR.150,-                                       KR US                        KR.  70,-  
  
VOGNMERKE              KR. 200,-                                   JAKKEMERKE          KR.  30,- 

 

KLISTREMERKE  KR.    5,-                                     PINS                      KR.  50,- 

 

 
 
Dette er bare noen eksemplar. Ta kontakt m Eric A Rundhovde el Jarl Skauge.            

Alt er av beste merke og til fornuftige priser 

 

 

 

Sekretæren: GODT NYTT ÅR . Vi starter med friskt mot på et nytt  år i BVK. Vi har 

mye på gang i år og det krever at dere stiller opp for klubben, men det er med på å styrke vårt 

gode miljø. Har dere gode tips til tema på medlemsmøtene eller historier til ryktebørsen så 

send de pr meil eller ta tlf. og slå av en prat. 

 

Sekretær 

Sissel M Romslo Blom 5286 Haus 

Mobil 95916829 E-post simaro@online.no 
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