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Neste medlemsmøte tirsdag 10.01.2012 

kl.19.00 hos Auto 23 i Fyllingsdalen. 
Vi tar en titt på de nye lokalene til Auto 23. Dette 

inkluderer også Bergen Porsche senter og Sylinder-

service. Vi får en omvisning i lokalene, som nå er 

langt mer ferdige enn de var da vi var der med ut-

stillingen vår i september. Det blir kaffe og wiener-

brød i kantinen etter omvisningen. Der blir det også 

kort info om klubbdriften og veien videre. 

Referat fra BVK medlemsmøtet på BTM 

tirsdag 13.12.2011 kl.19.00: 
Det møtte ca 50 julebrød sultne og varm sjokolade 

tørste medlemmer til årets jule/kose møte. Og kose-

lig ble det. Gode julebrødskiver med brun– og hvit 

ost, varm sjokolade, mandariner og pepperkaker. 

Medlemmene ble møtt av et pyntet lokale med 

dempet takbelysning, stearinlys på bordene, bilde-

resyme på storskjerm og julemusikk i høyttalerne. 

Og utenfor var det fakler. De som ikke kom i jule-

stemning denne kvelden var det vel ikke håp for i 

utgangspunktet. 

Det ble gitt litt info denne kvelden men stort sett så 

var det medlemmene som fikk prate fritt med hver-

andre. Jarle Herstad bad derimot om ordet for å 

dele ut en utmerkelse til to av de som var med på 

Matreturen i høst. Det var da deltakerne holdt på å 

regne bort. Richard Riim og formann Lars Olav 
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Medlemmene koser seg med julebrød og varm sjokolade 
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Lofthus fikk hver sin statuett. De andre hadde fått 

på en annen tilstelning. Hyggelig og morsomt inn-

slag. Videre så fikk formannen endelig delt ut vi-

nen til Calle for innslaget i februar om USA turen 

2010. Nesten årgangsvin det der nå. De som da 

ikke skulle på julebord til helgen hilste God Jul da 

kvelden tok slutt. 

 

Møte i modelljernbane avdelingen 
Ja, det kunne det ha stått, men det var egentlig siste 

styremøte for 2011. Sigve Carlsen åpnet sitt hjem 

for styret, og da formannen visste at nestformannen 

(Sigve) har en stor modelljernbane, så ble det frem-

satt krav om togkjøring denne kvelden. Det ble dis-

kutert og kjørt en del før møtet og de to ble ikke 

helt ferdige før ved 23 tiden, lenge etter de andre 

var gått. En hyggelig kveld der vi utforsket litt på 

våre andre interesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjefen ved kontrollene. 

Calle bukker dypt og takker for vinen (Som han glemte igjen 

etterpå. Har fått den i ettertid). 

Vi må ha litt størrelse på dette bildet så man ser litt av banen. Legg også merke til hvem som gliser bredest. 

Foto: Mads Erbe Thomassen 
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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 peri-

oden mars 2011—

mars 2012 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Referat fra BVK-julebord lørdag den 17.12.2011 kl 19.00 på 

Kommandantboligen:  
 

 Lørdag 17.12.2011 

kl.19.00 var det klart 

for årets BVK-

JULEBORD. 

Noen og 40 velkledde 

og feststemte BVK 

medlemmer med og 

uten følge møtte opp til årets stilfulle avslutning. I år ble det noen endringer 

i programmet. Tale til damene og herrene gikk ut, da det har vist seg å være 

så vanskelig å få noen til å stille opp på dette. Nå tok nå Unni Jensen den 

saken i egen hånd og holdt en liten tale for mannen. Noe som vakte stor ap-

plaus. Formannens tale var på plass, dog med en liten vri: Det ble dempet 

ned på årsresymeet og talen handlet litt mer om klubben og at vi trenger 

gode krefter og at alle må være med dersom vi ønsker å bevare klubben slik 

den er. 

Allsangen var på plass, dog uten akkompagnement i år. Litt kluss i forbin-

delse med at vi heller i år ikke fikk vår bestilte musikk, Trionor fra Nor-

heimsund, gjorde at de ikke kunne spille verken taffel eller til allsangene 

våre. Men etter en første nøling så ordnet det seg glatt det der. 

Maten var meget bra, og etterpå var det kaffe med noko attåt og i år kun én 

stor kake. Og det holdt! Så var det dans med polynese anført av Kjell Rød 

med konen Torill. Kl 01:30 takket orkesteret av og da var det vel nesten 

bare komiteen igjen. 

Styret har i etterkant diskutert julebordets videre skjebne, og har med tanke 

på den dalende interessen, og at man merket seg at folk var mer opptatt av å 

prate enn å danse, lagt en anbefaling til neste års komite. Den går i korthet 

ut på at man finner et mindre og billigere lokale, samt at man kutter ut or-

kester. Til tross for at prisen har vært konstant de siste 3 årene, så har delta-

kelsen gått ned, og det må vi ta konsekvensene av. 

Viktige datoer i 2012: 

13. mai: Tur med Barneklinikken 

20. mai: Vårmønstring 

6. juni: Nasjonal Motordag (en onsdag??, men så står det hos LMK og 

Amcar) 

9. juni: Vossa Rudl’n (OBS Fullbooket meldes det) 

August: Tur til Austevoll?? 

Thorrolf Fredriksen er gått bort! 
Mannen som bygget opp Auto 23 og far til Morten E. Fredriksen som i 

dag er daglig leder i bedriften, gikk bort 23. desember 2011. 

Begravelse var 4. januar og BVK sendte blomster i anledningen. 

Vi sender våre kondolanser til familien. 

 

Styret i BVK 
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Mail-adresser på BVK medlemmer: BVKs 

styre er godt i gang med et stort arbeid  for å regist-

rere medlemmenes email adresser. Dette for å kun-

ne sende  ut kjapp info etc til medlemmene. Vi har 

nå fått inn ca 160 av medlemmenes email adresser. 

Klubben vil etterhvert ta i bruk en "gruppemail" for 

utsendelse av informasjon om nær forestående be-

givenheter. Det er også kjekt å bli påminnet ting, 

endringer angående oppsett i terminliste etc. 

Er det fint vær og noen foreslår en utflukt så kan 

man kjapt informere medlemmene om dette f.eks. 

Dette er informasjon som også vil bli lagt ut på 

BVK's hjemmeside, men vi vil få varslet bedre når 

man mottar en personlig mail. Mail-adressene blir 

ikke brukt til annet enn info til medlemmene og vil 

ikke være synlig ved utsendelse. 

Har dere mail så send info til Rolf Harald Helgesen 

slik at vi kan registrere dere. 

Mail: rhhelgesen@gmail.com 

 

Sekretæren: Nå har vi lagt året 

2011 bak oss og vi starter med 

blanke ark på et nytt år. Vi har hatt 

mange fine turer sammen og ter-

minlisten for 2012 kommer nok til 

å vise at vi vil få mange fine opple-

velser i kommende gammelbilsesong også. Vossa-

Rudl`n med turopplegg til Ulvik og Brakanes Ho-

tell er allerede fullbooket. Vossingene kan dette 

med å lage fine løpsopplegg og vi gleder oss til det-

te løpet i juni 2012. 

Medlemsbladet til BVK»Stabbesteinen» vekkes 

kanskje til live igjen i ny regi om noen tar på seg 

dette arbeidet. Inntil videre kaller vi rundskrivet for 

Stabbesteinen. 

Vi har et spennende år i vente og med en god mail-

liste vil info komme kjapt ut til medlemmene. 

 

Sekretær:Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no  

 

Formannen har ordet: Når dette leses er vi 

gått inn i året 2012. BVK nærmer seg 32 år og er 

med andre ord blitt en veteran i seg selv. Som alle 

veteraner så trenger også BVK litt TLC (tender, 

love and care). Vi må ikke ta klubben for gitt. Som 

i et kjærlighetsforhold så må det jobbes, og det nyt-

ter ikke hvis det kun er den ene parten som jobber. 

Det er viktig at du som medlem 

tenker på hva DU kan bidra med 

til klubben. Det finnes helt sik-

kert mange flinke og ivrige per-

soner i medlemsmassen vår som 

aldri får vist sine kunnskaper og 

evner. Noen tenker sikkert at de 

har nok fra før, noen er beskjed-

ne og noen vil bare ikke. Det 

viser seg ofte at de som faktisk 

er i et styre for eksempel, er mennesker med travle 

jobber og flere fritidsinteresser samt familie, hus og 

heim. Sikkert fordi at disse er vant til å ha mange 

baller i luften, så går det som oftest greit. Å inneha 

et styreverv i BVK, eller delta i en komité kan for 

den utenforstående kanskje virke som et 24/7 enga-

sjement. På en måte er det det, men de timene man 

virkelig jobber med klubben er nok langt færre, og 

spør man de som er med så vil nok de langt fleste 

svare at det er engasjerende, lærerikt og moro. 

Hvor vil jeg så med dette? Jo, når valgkomiteen 

spør deg neste gang, så ikke tenk at dette kan jeg 

ikke, eller har ikke tid eller noe annet. Se på det 

som en unik mulighet til å komme mye tettere inn 

på hva som skjer i klubben og gammelbilmiljøet i 

hele landet. Og, kjenner du noen som du mener kan 

yte en innsats, men som ikke tør å si det selv, gi oss 

eller valgkomiteen et tips. 

Nå er vi kommet på riktig side av jul, og vi kan et-

ter hvert se frem mot vår og forhåpentligvis få lov 

til å kjøre våre gamle biler litt. Vi får be om at væ-

ret blir bedre enn i fjor, og i alle fall bedre enn av-

slutningen av 2011. Vårmønstringen, dvs det er  

Kristi Himmelfartsdag som kolliderer med 17. mai 

i år, så Vårmønstringen blir lagt til søndag 20. mai. 

Sist det ble gjort, ble det fantastisk fint vær….kan 

vi håpe?..... 

Vi har fått et spennende spørsmål fra NRK om vi 

kunne tenke oss å delta i programmet ”Førkveld” 

som lages i Bergen. De er ute etter en som skal res-

taurere en bil, helst fra start til ferdig i løpet av ett 

år, og de ønsker da å følge dette. De tilbyr lokaler 

hos dem på Minde. Styret holder nå på med å finne 

kandidater til dette. Vi har en, men det er mulig det 

blir for omfattende jobb for ham. Så vi må nå se på 

vårt andre alternativ. Vet du om noen, så ta gjerne 

kontakt. Det bør helst være et lite team som jobber 

med bilen. Det trengs altså medhjelpere også. 

 

Lars Olav Lofthus 

Formann 
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