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Medlemsmøte tirsdag 18. april 
Vi besøker Mjeldstad Miljøanlegg på 
Osterøy. 
I april i fjor var vi i Rådalen på BIR sitt forbren-
ningsanlegg. Her ble fikk vi blant annet høre om 
Mjeldstad Miljøanlegg på Osterøy, og vi avsluttet 

vel den kvelden med å si noe om at kanskje vi skul-
le besøke Mjeldstad til neste år. Og jammen holder 
vi ord! 
Naturlig oppmøtested vil vel være Øyrane Torg 
med avreise mot Osterøy senest kl 18:25. 
Mjelstad Miljø tar i mot slagg fra forbrenning. De-

poniet ligger i Os-
terøy kommune.     
BIR kjøpte og over-
tok Mjelstad Miljø 
den 1. januar 2004.  
Avfallsdeponiet hos 
Mjelstad Miljø tar 
imot slagg fra for-
brenning. 
Mjelstad miljø er et 
av verdens mest mo-
derne slaggsorte-
ringssanlegg. De har 
utstyr som gjør det 
mulig å få fatt i selv 
de aller minste me-
tallbitene fra asken. 

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

Org.nr: 991 074 023 
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BVK klubbeffekter 

Genser med ny logo: kr. 350,-    Fleecejakke: kr. 400,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pins: kr. 30,- 

Jakkemerke: kr. 60,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

Vognmerke: kr. 300,- 

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står 
nevnt her er enten utgått eller utsolgt. 
Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos 
effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242 
E-mail: gu-hauke@online.no 

Effekter som ikke er avbildet: 
T-skjorte: kr. 60,- 
BVK flagg/vimpel: kr. 150,- 
BVK nøkkelring: kr. 30,- 
 
Det planlegges følgende innkjøp, 
som da vil komme for salg våren 
2017: 
• Krus 
• Dekktrykkmålere 
• Nye nøkkelringer 
• Caps 

Pique skjorte: kr. 125,-                      T-skjorte: kr. 50,- Sydvest: Utsolgt 
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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 

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 

Tore Larsen har sendt oss en liten mimresak. Det var veldig 
mange bilder med, så vi måtte gjøre et utvalg: 
"Used Cars For Sale"... 
What FUN - WHAT MEMORIES!! 
...Brings back the memories of growing up in Miami when 36th street was 

THE street for used car dealerships! 
As a soon -to -be teenage driver, I LOVED driving up and down it anytime 

my parents drove to look at the options and prices available to me in the 

near future!!. 
...Back then, there was a lot more excitement and passion in buying a car. 
Today most cars look alike and aren't easily distinguishable from each 

other. 
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Antall fremmøtte: 43 personer 
 
Dagsorden Generalforsamling:  
  

Åpning 
Formann ønsket velkommen. 

Presenterte dagsorden 
 
2. Merknad til innkalling 

Ingen merknad 
 
3. Valg av dirigent og tellekorps 

Forslag: Eric Rundhovde, valgt 
Avventer med tellekorps: 

 
4. Valg av sekretær 

Lars Olav Lofthus valgt 
 
5. Årsmelding 2016 

Punktvis gjennomgang med evnt. kommentarer. 
- Spørsmål om medlemsskapsnedgang 
Har styret noen planer for å snu trenden? 
Medlemmer faller fra naturlig 

Vanskelig å få inn unge 
Ca 12% oppmøtt i dag, viktig at vi som er medlemmer stiller opp 
Hva med fadderordning? 
Andre ideer 
Det nye styret må ta med seg dette 

 
6. Regnskap 2016 

Gjennomgått ved kasserer Kjell Røen  
Spørsmål: 
Hvorfor har inntektene på loddsalg Vårmønstringen gått ned? Svar: De har ikke gått ned, normalt 
nivå. Tidligere år inneholdt også salg av klubbeffekter 
Lite inntjening på loddsalget av trøbil. Skulle ikke være en inntekt, bare gå i pluss. 
Utgifter terminalsalg Vårmønstringen? Hvorfor hadde ikke vi omsetningen av det? Svar: Volks-
wagen klubben håndterte terminalene. 

Er ikke sikkert vi får momsrefusjonen fra vårmønstringen kommende år. Kan gå til MKiB 
Hva skal vi bruke kapitalen vår til? 
Økonomisk frihet. 
Gode forslag kan behandles. 

Hva med sponsing av julebord ifht vakter Vårmønstring? 
Det finnes planer for det. 
Vi må også huske at vi snart har to biler som må driftes. 

Formann: Noen klubber ser vi bruker kapital på lokaler, turer osv. 
Vi nyter nå økonomisk frihet til å være med i f.eks. Fjordsteam AS. 
Vi må se litt på hva andre bilklubber gjør. 
Hva med styrehonorar? 

GENERALFORSAMLING BERGEN VETERANVOGN KLUBB 
Tirsdag 14. mars kl 19:00 

Kommandantboligen i Gravdal 
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Skal vi bruke penger på passive medlemmer? 
Eget klubblokale? 

Dette må styret ha i bakhodet. 
Bruke mer penger på turer, f.eks. til Ekeberg? 
 
Regnskap gjennomgått. 
 

Regnskap godkjent 
 

 
7. Kontingent 2018 

Ingen økning foreslått i år. 
Ingen kommentarer. 
Godkjent. 

 
8. Innkomne forslag og forslag fra styret 

Fra styret: Prosedyre for å finne formann. 
Styret ønsker at det i år avvikes fra vedtektene slik at styret selv kan konstituere seg. 
Godkjent 

  
 
9. Valg 

  
 
Innstilling fra valgkomiteen til BVK Generalforsamling 2017: 
 
Umulig å finne formann i år 
 

Formann for et år: Ingen 
 
2. Styremedlem: Richard Riim (valgt 2016 for 2 år) 
 
3. Styremedlem: Lars Olav Lofthus (valgt 2016 for 2 år) 
 
4. Styremedlem: Geir Mehl 
 
5. Styremedlem: Arve Moen 
 
6. Styremedlem: Terje Mjelde 
 
7. Styremedlem: Rune Prestegard (valgkomiteen ønsker 1 år pga formannssituasjonen) 
 
7. Varamedlem: Aarid Olsen 
 
8. Varamedlem: Per Åge Hesjedal 
 
9. Varamedlem: Kjell Toklum 
Det ble altså valgt inn 4 nye styremedlemmer i tillegg til de to som er inne, slik at de 6 styremed-
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lemmene må forsøke å konstituere seg og finne ut kven som skal være formann, kasserer og sek-
retær. 
 
10. Revisor: Mads Erbe Thomassen. Gjenvalgt. 
 
NB: Ifl. tidligere årsmøtevedtak skal der velges et nytt medlem 
til valgkomitéen hvert år. Denne innstilles av styret. 
 

Arild Nilssen går ut pga helse 
Styret innstiller: Gunnar Haukeland fortsetter, John Gaute ny, Kjell som varamedlem 
Valgt. 

Blomsterutdeling: 

John Gaute Kvinge 
Kjell Røen 
Harald Gjone 
Marius Jørgensen 
Øyvind Vevle 
Eric Rundhovde 
Utgående fra valgkomite ikke til stede. 

Møtet avsluttet. Avtroppende kasserer: Kjell Røen 

Styremedlemmer: Marius Jørgensen og Harald Gjone Varamedlem: Øyvind Vevle 

Ordstyrer: Eric Rundhovde 

Til slutt var det avtroppende formann John Gaute 
Kvinge tv., som fikk blomster av nestformann Richard 
A. Riim 
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MEDLEMSMØTET ETTER 
GENERALFORSAMLING 

Aktiviteter: 
(Undertittel: Hvilke aktiviteter bør BVK være med 
på?) 

Vårmønstringen 
Alle er enige i at BVK selvsagt skal være med vi-
dere under Vårmønstringen 
Arrangementet er i år flyttet til Travparken pga om-
bygginger ved Lagunen. 
Kjell Røen presenterte planene. 
Viktig for BVK: Én inngang for publikum. Vi ten-
ker kanskje å ha 8 betalingsstasjoner der. 

Spørsmål om søppelplukking på banen etter arrang-
ementet? Vi bringer det videre til MKiB 

Barneklinikken 
Medlemmene er veldig positive til dette, så dette 
viderefører vi. 
Styret og Barneklinikken må finne dato 
Carl August Harbitz-Rasmussen kjenner direktøren 
ved Akvariet. Han spør om det er aktuelt. 

17. mai 
Det har vært mangelfullt oppmøte i mange år. Men 
møtet var av den oppfatning at det bør videreføres. 
Så gjenstår det å se om de som var positive møter 
opp…….. 

Nasjonal Motordag 
Denne er 4 dager før Vestlandstreffet så det blir 
mest sannsynlig en kjøretur fra Bergen sentrum til 
f.eks Er-An Vegkro. 

Vestlandstreffet 
10. juni. Løpet er under arbeid. Så ingen diskusjon 
om dette. 

LMK Stafetten 13 august. Festplassen er booket for 
starten av «vår» etappe. 
NRK forespurt om å komme. 
BVK er Masterklubb. Det betyr å legge til rett for 
en løype og sjekke ut overnattinger. Dagsetapper på 
ca 15 mil. 

Fjordsteam 2018: Calle + en fra styret er med i 
AS’et som er opprettet for dette. 

 

ANNONSE: 

Denne var litt spesiell så vi har valgt å ta den med i 
Stabbesteinen: 

Morris Oxford Traveller, stasjonsvogn, 1959. Tro-
lig eneste stasjonsvogn igjen i landet.  Ferdig sveist 
og er nå grovlakkert for å unngå rust. Restaurering 
må fullføres. Motor går. Motor går. Selger vet det 
originale registreringsnummer bilen gikk på. Bilen 
gis bort til den som vil fullføre prosjektet. 
Tlf. 950 46 399, Jan Erik Himle, Kolltveit, Sotra. 
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VAKTER TIL VÅRMØNSTRINGEN 
Vårmønstringen blir avholdt torsdag 25. mai på 
Bergen Travpark, Breistein i Åsane. Det blir i år 
kun én inngang å betjene, men vi vil nok måtte ha 
sikkert nesten like mange vakter som før. Vi må 
lage flere sluser for publikum, slik at vi tar unna 
trykket. Vi blir derfor veldig glad hvis du melder 
deg til tjeneste enten til Carl A. Harbitz-Rasmussen 
(Calle) på email pilotcarl@gmail.com eller tlf. 
91385830 eller ta kontakt med ham eller noen i sty-
ret når du er på våre samlinger. Du kan også meld 
deg på til Lars Olav Lofthus (Lasse) på email la-
oll@online.no eller tlf. 47611283. Men jeg har ikke 
listen med oversikt over hvilke vakttider som er 
ledige. 
 
BARNEKLINIKKEN 
I år tar vi opp igjen den fine tradisjonen som Per 
Fiksdal tidligere holdt tak i, nemlig kjøringen for 
Barneklinikken. Vi tok kontakt med dem for å høre 
om dette var interessant å ta opp igjen, og de nesten 
gråt av glede. De sa at dette var noe av det mest 
populære barna hadde tilbud om hele året. Vi kjører 
derfor en tur med dem igjennom byn og ender opp 
på Akvariet der deg får se på dyremating og kose 
seg. Det blir fri inngang for våre passasjerer og oss 

sjåfører. Mat og drikke på kafeen må bekostes av 
den enkelte. 
Håper vi lett får tak i kjøretøy til dette arrangemen-
tet. Det vil bli satt opp plakat på Barneklinikken i 
uke 14 der vi ber de interesserte å melde seg på slik 
at vi ser hvor mange de blir. Men det er full anled-
ning for deg å melde deg på til oss at du vil kjøre 
for Barneklinikken søndag 14. mai. Oppmøte i god 
tid før avkjørsel kl 10:30. 
Påmelding: laoll@online.no eller tlf. 47611283. 
 
KONTINGENTEN 
Det vil i disse dager bli sendt ut purring på ubetalt 
kontingent. Dette blir den eneste purringen. Etter 
fristen på den blir medlemmet slettet. 
Ta kontakt med kasserer Terje Mjelde på tlf. 
95702595 dersom du mottar purring og mener det 
er feil. 
 
17. mai 
Det jobbes med å få til et samlingssted etter prose-
sjonen, der vi kan sitte og prate litt og ta en kopp 
kaffe. Mer info kommer i mai utgaven. 
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Formannen har ordet 
 
Så er vi klar 
for en ny 
sesong. Som 
ny formann 
har jeg gjort 
meg noen 
tanker, og 
noe av det 
viktigste er å 
få flest mu-
lig til å 
delta i akti-
vitetene 
som klub-
ben enten 
deltar i eller arrangerer på egen hånd. Som de fleste 
av oss vet, så nærmer Vårmønstringen seg, og 
uunngåelig så trenger vi vakter til. Dette skal være 
en gøy ting å være med på, og det blir det for alle 
dersom flest mulig gjør en innsats. Meld deg derfor 
gjerne som vakt. Kontaktinfo finner du annet stede 
i bladet.  Minner også på medlemsmøte til Mjeld-
stad Miljøstasjon 18. april og håper flest mulig bru-
ker gammelbil den dagen. Det måtte bli den tredje 
tirsdagen i måneden denne gangen pga påsken. 
Vestlandstreffet som BVK arrangerer i år er en av 
sesongens største evenement så ikke nøl med å 
melde deg på. Vi ønsker også innspill fra medlem-
mene om andre turer og aktiviteter som dere kan 
tenke dere. En del av oss er blitt pensjonister så det 
kunne kanskje vært en ide med noen samlinger for 
oss. Styret vil være behjelpelig med lokale og an-
nonsering dersom noen ønsker å stå for dette. 
Et annet viktig arrangement er kjøring for Barnekli-
nikkene, datoen er søndag 14. mai, og turen går til 
Akvariet, det har aldri vært problemer med å få kjø-
retøy til dette, så jeg håper det går greit i år også. 
Da er det bare å si God Påske og gjør gammelbilen 
klar og vel møtt til medlemsmøtet den 18. april. 
 
Hilsen Rune 

Sekretæren 
 
Noen ord fra sekretæren denne 
gangen. Vi har fått nytt styre og ny 
formann. Rune Prestegard var spor-
ty og tok vervet under vårt konstitu-
eringsmøte torsdag 16. mars. I år 
var det ikke enkelt for valgkomi-

teen spesielt med tanke på formannsvervet. Ingen, 
hverken tidligere formenn eller styremedlemmer 
eller andre ville ta på seg vervet. Så kan man jo 
spørre seg; «Er det et sykdomstegn for klubben»? 
Eller er det det at BVK har et veldig høyt aktivi-
tetsnivå og at et «vanlig» medlem tenker at «Det 
der takler ikke jeg»? Fasiten ligger kanskje et sted 
midt i mellom. 
Da Rune tok på seg jobben gjorde han det helt klart 
at han ikke er noen datamann og heller ikke den 
som liker best å snakke i store fora. Og det er helt 
greit, og helt i tråd med det vi har sagt før når folk 
sier at de ikke kan påta seg formannsvervet fordi at 
de ikke er dataingeniør. Det er mange funksjoner i 
et styre og de fleste trenger ikke å kunne data. Det 
kreves helst av sekretær/webansvarlig og kasserer. 
Og det får vi nå bevise i løpet av det neste året. Ru-
ne er en fin kar som dessverre opplevde å miste sin 
kone for kort tid siden, så kanskje dette er med på å 
få tankene på litt andre ting. Vi ser frem til å seile 
under Prestegards flagg! ☺ 
Rune sa under konstitueringen at han han neppe 
ville komme med noe «Formannen har ordet». Til 
det er bare å si at det står ingen steder at formannen 
skal gjøre det. Det var noe faktisk jeg innførte helt 
av egen vilje i 2007 da jeg ble formann for første 
gang. Før det så var det ikke noe slikt. Så dermed 
kan jeg også være den redaktøren som tar det bort 
igjen. 
Men nå har du jo akkurat lest «Formannen har or-
det», noe som viser at vår nye formann ville uttryk-
ke seg litt til sine medlemmer. Og det beviser det 
jeg alltid har ment; Man vokser med oppgaven. 
Nestformann Richard A. Riim fortsetter og Terje 
Mjelde er kommet inn som kasserer, en posisjon 
han har hatt før. Og Geir Mehl og Arve Moen tok 
steget opp fra varamedlem til styremedlem. I tillegg 
har vi fått flinke folk som varamedlemmer, så plut-
selig ser jeg optimistisk på driften av BVK igjen. 
Jeg ble litt nedfor da jeg innså at ingen ville være 
leder, men nå smiler solen igjen, og det er snart vår 
og på tide å ta frem klenodiene våre, enten de har 
to, tre eller fire hjul (eller flere?). 
Husk å melde deg på Vestlandstreffet. Fristen er 
10. mai. Vi har kjørt løypen og det blir en nydelig 
kjøretur! 
Hilsen Lasse 

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

Redaktøren skulle selvsagt ha sørget for å ha 
et bilde av vår nye formann, men i påvente av 
det så får vi hvile øynene på hans flotte og 
velkjente Ford 1954. 


