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Generalforsamling i BVK/Neste med-

lemsmøte: Tirsdag 11.03.2014 kl.19.00 er 

det Generalforsamling og medlemsmøte 

på BTM.  
 

Dagsorden: 
1. Åpning. 

2. Merknad til innkalling. 

3. Valg av dirigent og tellekorps 

4. Valg av sekretær. 

5. Årsmelding 2013 

6. Regnskap 2013 

7. BVK Kontingent 2015 

8. Innkomne forslag 

9. Valg 

Valgkomiteen har jobbet godt og satt sammen for-

slag 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. 

 

Medlemsmøtet denne gangen vil kun være sosialt 

prat og muligens en lett underholdning i form av 

noen gamle filmer. Det kommer an på hvor lang tid 

Generalforsamlingen tar. 

Referat fra forrige medlemsmøte 11.02.14 

ved Trafikksikkerhetshallen. 
11 februar var medlemsmøtet lagt til Trafikksikker-

hetshallen i Gravdal hvor det møtte opp 35 med-

lemmer til en spennende kveld. 

På hallens hjemmeside står det: 
Stiftelsen Trafikksikkerhetshallen i Hordaland er et sam-
arbeidsprosjekt mellom trafikkskoler tilsluttet Autoriserte 
Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Samarbeidspartne-
re er Fylkets Trafikksikkerhetsråd og Statens Vegvesen. 
Den er organisert som en stiftelse. Hallen kombinerer 
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informasjons- og opplæringstiltak gjennom modeller og 
stands som publikum kan se, prøve og lære av.  
Målsetningen med hallen er å gi informasjon, opplevel-
ser og kunnskap som varer. Vi ønsker å rette fokus mot 
risikoen det medfører å ferdes i trafikken. 
VI ble tatt godt i mot av Rune Bertheussen og en av 

hans kollegaer og vi ble fortalt historien bak hallen 

og veien frem til den står her i dag og hvordan den 

brukes av hvem. 
Deretter bar det ut i hallen for første prøve: Promil-

lebrillen. 
Ganske mange fikk prøvd seg å gå etter en rett 

strek og hive nøkler i en bøtte mens brillene simu-

lerte 1,5 (?) i promille, skremmende! 
Etterpå var det prøving av ‘Bråstoppen’ hvor 4 bra-

ve medlemmer ad gangen fikk seg en bråstopp bok-

stavelig talt. Fart 7,5 km/t!!!! 
‘Veltepetteren’ var det også noen som ville prøve, 

bli snurret rundt og krabbe ut av bilen opp ned. Det 

kan være til ettertanke der vi kjører langs mye vann 

og fjorder. 
Et vrak var plassert i hallen som var donert etter en 

dødsulykke i Bergen, til ettertanke for mange. 
Stand’ene var mange og å gå gjennom et rom fylt 

opp av sko med navn på trafikkofre var sterkt! 
Knusing av bilruter ble demonstrert og til slutt ble 

kvelden rundet av med litt mer kaffe og informa-

sjon om regler for trekking av tilhenger og fører-

kortregler som er meget relevant for oss. 

BVK overrakte kaffe krus og takket pent for oss for 

en meget interessant kveld. 

 

Referent Kjell Røen. 

 

Takk! 
 

Jeg takker BVK for den flott blomsteroppsats med 

champagne, som jeg fikk overlevert av formannen 

på min 60 årsdag. 

Rune M. Røen. 

Promillebrillen testes til stor moro for de  som ser på. Verre 

for den stakkaren som gikk der. Var ikke lett. 

Richard Riim og Truls Evensen henger opp ned og må kom-

me seg ut. 
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Print: Allkopi Nordnes 

Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2013 
 

Styret valgt på generalforsamlingen 5. mars 2013 har bestått av: 

 

Formann   Kjell Røen 

Nestformann  John Gaute Kvinge 

Kasserer   Gunnar Haukeland 

Sekretær   Sissel Romslo 

Styremedlem  Marius Jørgensen 

Styremedlem  Atle Kvinge 

Varamedlem  Kjell Rød 

Varamedlem  Rolf Harald Helgesen 

Varamedlem  Geir Inge Thunestvedt 

 

Det har vært avholdt 12 ordinære styremøter i 2013. 

Årsregnskapet er gjort opp med overskudd og egenkapitalen styrkes ytterli-

gere med  

kr. 33.657 i forhold til 31.12.2012. 

 

Ved inngangen til 2013 var der 386 medlemmer hvorav 11 familiemedlem-

mer og 2 æresmedlemmer. 

Ved utgangen av 2013 var der 389 medlemmer hvorav 14 familiemedlem-

mer og 2 æresmedlemmer. 

Bemerkes dog at æresmedlem Brita Borge falt fra i 2013 og at Morten 

Fredriksen ble utnevnt som æresmedlem september samme år. 

Medlemsmassen har sådan holdt seg relativt stabil gjennom året. 

 

 

12 januar ble årets første medlemsmøte avholdt på Sjøkrigsskolen en regnt-

ung og mørk kveld. 38 spente medlemmer ble registrert i vakten for der-

etter å få med seg omvisning i Planetariet og demonstrasjon og praksis 

av fartøyssimulatorene. 

 

12 februar var det medlemsmøte på Jæger Minde hvor Tore Hovland hadde 

invitert oss. De 56 tilstedeværende medlemmene fikk høre om Hybrid 

teknologien samt servert kaffe og smørbrød. Vi fikk også anledning til å 

ta de utstilte Lexus’ene i nærmere øyensyn. 

 

5 mars var det Generalforsamling på BTM med 54 medlemmer tilstede. Der 

var kun ett innkommet forslag, fra styret, om endring av klubbens ved-

tekter utenom valg av nytt styre. 

Etter Generalforsamlingen var gjennomført fikk vi informasjon fra Sta-

tens Vegvesen Bergen Trafikkstasjon angående import av kjøretøy mm. 

 

9 april var medlemsmøtet lagt til Fjell festning, en flott start på kjøre-

sesongen vår. 

Vi samlet oss på utsiden av Kolltveit tunnelen og kjørte samlet til Fjell 

festning. I det fine, men kalde været var det til og med noen som fant det 

forsvarlig å kjøre med taket nede! 

Formann:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 

kroeen@online.no 

 

Nestformann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob: 95997242 
gu-hauke@online.no 
 

Sekretær:  

Sissel M. Romslo 

Mob: 99101262 

simaro@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Atle Kvinge 

Mob: 97598727 

kvinge-a@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Harald Helgesen 

Mob: 41141023 

rhhelgesen@gmail.com 

Geir Inge Thunestvedt 

Mob: 95266847 
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.

com 

Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

Styret i BVK for 

perioden mars 2013—

mars 2014 
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 Rekordmange medlemmer stilte opp, mer enn 100 personer fikk enn svært så interessant guidet om-

visning i fortet. 

 

27 april var det en god gjeng BVK'ere som i fint vær tok turen til Ulvenmarkedet. Her er det alltid noe 

artig å se og i tillegg gamle kjente å treffe. 

 

5 mai var Statsraad Lehmkuhl igjen målet for årets tur med Barneklinikken i regi av Per Fiksdal. 14 kjø-

retøy stilte opp og fraktet barn og pårørende trygt mellom Haukeland og Statsraaden. Også denne 

gangen var «Vennebyen» på plass om bord for å underholde barna og været var såpass bra at mange 

små også fikk prøve ut hvordan det er å styre skuten. Politiet stod som sedvanlig parat på kaien når 

skuten kom til land. 

 

9 mai var det tid for Vårmønstringen på Lagunen og det ble en våt seanse, men humøret var på topp hele 

tiden. Noen og 50 biler hadde tatt turen til Lagunen. 

 

17 mai opprant med noenlunde bra vær og vi hadde fått med 5 kjøretøy i prosesjonen i år. Etter hvert 

kom der mange BVK medlemmer innunder fanen vår og vi utgjorde et meget flott innslag i prosesjo-

nen. 

 

6 juni var det Nasjonal Motordag og i år hadde vi samordnet oss med Amcar Bergen på Festplassen. I 

fint vær med strålende sol var det mange som stilte opp fra begge klubber. Vi tiltrakk oss mange skue-

lystne og vi selv kunne også kose oss sammen noen timer. 

 

7-9 juni var BVK'ere med på de tradisjonelle Damsgårdsdagene  

 

11 juni var det tradisjonsrike medlemsmøte og Grillfest hos Kari Ann og Herman Brandt. 

De ca 60 fremmøtte og begeistrede medlemmer fikk en flott aften i solen, hvor både medbrakt grill-

mat og ikke minst de berømte desserter kunne nytes. 

Tradisjonen tro ble det avfyring av saluttkanon, noe annet er en umulighet. 

 

16 juni hadde vi vakt og ansvar for aktiviteter på BTM hvor de ble arrangert moped/motorsykkelløp for 

2 gang. Dessverre var der bare 6 sykler som stilte opp og som kjørte en runde gjennom sentrum. Opp-

merksomhet ble de i hvert fall tilgodesett med. 

 

21 til 23 juni var 16 biler med BVK'ere med på Vestlandstreffet i regi av Haugaland Veteranvogn Klubb 

som i år var lagt til Skånevik. 

Løpsdagen på lørdag opprant med nydelig vær og løypen bar oss gjennom kulturlandskap samt inn og 

ut Åkrafjorden før vi igjen endte i Skånevik for festmiddag. 

Festmiddagen ble langdryg og når først festen kom i gang ble den effektivt drept av lotteri. 

 

10 til 14 juli ble Tysnes-fest avholdt og i år ble det arrangert veteranbilutstilling om bord i MF Skånevik 

som lå til kai på Våge hele helgen. 

 

31 juli til 4 august gikk «Fjordsteam» av stabelen og BVK hadde ansvaret for kjøretøy paraden som bok-

stavelig rant vekk i regnværet. Fredag 2.august hadde BVK chartret DS Børøysund for en tur på fjor-

den. 80 medlemmer med venner og/eller familie fikk oppleve en flott tur – hvor vi satt ute i tropevar-

men hele kvelden og nesten halve natten. 

 

25 august fikk vi invitasjon fra Osbanens venner om deltagelse på Stend stasjon. Som tidligere år så stil-

te det opp flere medlemmer som laget en flott ramme i forbindelse med arrangementet deres i år også. 
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10 september var første medlemsmøte for høsten 2013 med kjøretur til Antons Kulturhistoriske senter 

med svært mange medlemmer til stede.  

De fleste av oss møttes på Øyrane Torg og kjørte delvis samlet innover.                 

    Her ble vist film fra byggingen av kraftverket på Totland i Samnanger og folk fikk kjøpt      

    seg både mat og drikke. 

 

21 og 22 september var det igjen tid for veteranbilutstilling hos Auto23. Denne gang ble utstillingen 

knyttet opp til Auto 1923 sitt 90-års jubileum. Mange hadde jobbet lenge og vel med forberedelser for 

å få utstillingen i havn. 

Utstillingen ble gjennomført med stil, men vi hadde gjerne sett flere besøkende, det være seg både 

medlemmer og vanlig besøkende. 

 

8 oktober var det medlemsmøte hvor Herman Brandt fortalte oss om Goodwood festivalen og han viste 

oss en flott reportasje som både var interessant og morsom. 

 

4 november mottok vi det triste budskapet om at vårt æresmedlem Brita Borge hadde sovnet stille inn. I 

begravelsen 15 november deltok det flere BVK medlemmer og Herman Brandt sa noen ord på vegne 

av klubben i samlingen etterpå. 

 

12 november var Mequiars bilpleie invitert til medlemsmøte for informasjon og demonstrasjon av pro-

duktene deres. 44 medlemmer fikk med seg demonstrasjonen og fikk dessuten kjøpe noen av produkt-

ene deres. 

 

7 desember ble årets julebord avholdt om bord på hurtigruteskipet MS NordNorge. 30 festglade medlem-

mer med sine respektive hadde en hyggelig aften. 

 

10 desember ble sesongen 2013 avrundet med det tradisjonelle kozemøtet på BTM hvor det tradisjonen 

tro ble servert varm sjokolade, julebrød med både hvit og brun ost samt annet godt. 40 medlemmer 

fikk sagt god jul til hverandre. 

 

 

 

‘Lygarmøte’ tirsdagene har holdt åpent gjennom hele året med unntak av offentlige høytidsdager. 

 

Det må berømmes den dugnadsinnsatsen fra medlemmer som legges ned ved forskjellige arrangement vi 

har eller deltar på, dette være seg utstillingen på Auto23 eller Vårmønstringen på Lagunen. På Vår-

mønstringen er klubben pålagt gjennom MKiB å stille med ressurser blant annet for vakthold som hvert 

år fylles opp av medlemmer som stiller opp. 

 

Gjennom 2013 hadde representanter fra BVK jobbet opp i mot de politiske myndigheter og hovedkomi-

teen i ‘Tall Ship Races’ for ar Norgesløpet 2014 skulle bli en integrert del av arrangementet. 

Dette viste det seg ikke å være vilje til, og i november/desember 2013 ble det derfor etablert nye og jus-

terte rammer for et opplegg som lar seg realisere i egen regi.  

 

Hotellfasiliteter og parkering, som er de rammefaktorene som er sentrale for et slikt arrangement, ble 

bekreftet sent i 2013. Norgesløpet 2014 vil derfor kunne gjennomføres i Bergen med tilholdssted Rica 

Ørnen Hotel og med parkering i Bygarasjen vis a vis. 

 

Året 2013 har gitt oss ‘Magasinet Stabbesteinen’ hvor en gruppe ivrige medlemmer har sørget for at vi 

har kunnet utgi 2 nummer av dette flotte fargemagasinet som er distribuert til alle medlemmene i klub-

ben. Dette har gitt klubben en ekstra utgift på ca kr.25.000 pr. utgivelse, men styret ser dette som en me-

get nyttig investering da det kommer alle medlemmer til gode. 
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Klubben har et høyt aktivitetsnivå og noen av årets medlemsmøter har også kostet en del ekstra, f.eks. 

turen til Fjell festning. Men igjen ser styret nytteverdien disse utgiftene gir for medlemsmassen totalt 

sett. 

 

Økonomien i klubben er fremdeles god selv om vi ser noe lavere inntekter enn forventet fra de store ar-

rangementene vi har eller deltar på. 

 

Medlemmene får i dag god valuta for kontingenten da den ikke dekker de faktiske utgifter som er pr. 

medlem og kontingenten har ikke vært justert på flere år. 

Sett opp i mot den generelle prisstigning og kostnadsutvikling så bør det i fremtiden vurderes nødven-

digheten av en justering for å dekke inn økte løpende utgifter/lavere inntekter, selv om klubben har en 

solid egenkapital.  

 

Klubben er tjent med å ha den økonomiske handlefriheten som er og det er viktig å legge til rette for at 

denne beholdes og i fortsettelsen kan forvaltes på en mest mulig fornuftig måte. 

 

Kjell Røen 

Formann 

 

 

VALG 2014: 
 

Valgkomiteen og har følgende forslag til nytt styre: 

Formann: John G. Kvinge 

Styremedlemmer: Arild Nilsen - Gunnar Haukeland - Cato Rasmussen - Marius Jørgensen – Geir Inge 

Thunestvedt (1 år for Atle Kvinge). 

Varamedlemmer: Tore Larsen - Rolf Jersin - Terje Mjelde 

 

Valgkomite: Arne Lærum går ut og styret i BVK foreslår avtroppende sekretær og styremedlem Sissel 

Margrethe Romslo som nytt Valgkomitemedlem. 

Hvis styrets forslag går igjennom vil Valgkomiteen da bestå av: Richard Riim, Tore Hovland og Sissel 

Margrethe Romslo. 

 

 

 

 

 

 

 

NORGESLØPET 2014 

Info finner du på www.norgeslopet.com 
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2012

Konto Kontonavn Utgifter Inntekter Netto Netto

1 Kontingent -350,00          135 350,00       135 000,00           135 800,00            

2 LMK

4 Salg klubbeffekter -                 8 775,00           8 775,00               5 580,00                

5 Momsrefusjon 12 983,00         12 983,00             

10 Vårmønstring Lagunen 34 056,00         34 056,00             45 777,00              

11 Loddsalg Lagunen 3 500,00           3 500,00               2 390,00                

12 Julemøte (innbet.medl.) -5 822,00               

13 Utstilling A-23 57 994,61         57 994,61             

14 Grasrotandel Norsk Tipping 30 099,64         30 099,64             33 888,63              

15 Div. Inntekter / arrangement -97,25            25 541,25         25 444,00             20 438,00              

16 Renter 15 470,00         15 470,00             11 916,00              

17 Kaffipenger "Lygaren" 4 855,00           4 855,00               1 167,90                

18 Vekslepenger 4 000,00           4 000,00               

20 Magasinet Stabbesteinen 3 000,00           3 000,00               

21 Klubbeffekter/Utstyr -69 535,69             

22 LMK (medl.kont.) -8 480,00       -8 480,00             -7 980,00               

23 LMK årsmøte/ seminar -1 218,00       -1 218,00             -4 659,20               

24 Møter/foredrag o.l. -8 700,00       -8 700,00             -3 371,00               

25 Postboksleige -1 130,00       -1 130,00             -960,00                  

26 Data / kontorrekvisita -53 613,50     -53 613,50           -25 860,98             

27 Trykking Stabbesteinen -18 601,50     -18 601,50           -18 920,11             

28 Porto Stabbesteinen -20 294,61     -20 294,61           -30 988,03             

29 Medl.møte - Kaffi/kaker/brus -5 663,61       -5 663,61             -                         

30 Vestlandstreffet -                         

31 Blader -5 354,02       -5 354,02             -1 937,03               

32 BTM husleige m.m. -18 000,00     -18 000,00           -19 019,00             

33 Kontingent -380,00          -380,00                -380,00                  

34 Utstilling A-23 -51 770,40     1,00                  -51 769,40           -                         

35 Gaver/blomster -7 605,90       900,00              -6 705,90             -5 010,00               

36 Porto -507,50          -507,50                -299,50                  

37 Klubbtur -24 568,80     -24 568,80           -                         

40 Julemøte -8 430,00       -8 430,00             -3 725,74               

42 Lagerleige / Matrialforv. -2 400,00               

43 Div.utgifter -10 892,14     -10 892,14           -4 799,10               

44 Lagunen utgifter -1 654,50       -1 654,50             -2 289,13               

46 Porto Medl.kontingent -1 857,05       -1 857,05             -1 849,38               

47 Humber 1951 R-1 -415,00          -415,00                -17 427,50             

48 Vekslepenger -4 000,00       -4 000,00             -                         

49 Rebusløp / Mopedløp -2 590,00               

50 Gebyr -800,76          -800,76                -586,00                  

51 Norgesløpet 2014 -                 -                       -699,16                  

52 Front-SMS -3 599,03       -3 599,03             

53 Magasinet Stabbesteinen -44 885,00     -44 885,00           

-                       

-                       

Utgifter, inntekter, overskudd -302 868,57   336 525,50       33 656,93             25 848,98           

Balanse 31.12.2013 31.12.2012

Bank 3625.57.73431 Driftskonto 18 841,96             38 801,53           

Bank 3624.34.52486 Høyrentekonto 573 023,02           520 058,52         

Bank 3624.59.26175 Arrangementskonto 1 482,45               830,45                

Eiendeler 593 347,43           559 690,50         

Egenkapital 1.1. 559 690,50           533 841,52         

Overskudd 33 656,93             25 848,98           

Egenkapital 31.12. 593 347,43          559 690,50         

Bergen, den 31.12.2013

2013

Regnskap 2013 for Bergen Veteranvogn Klubb 
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Fra sekretæren 
 

Sekretæren var ikke tilstede da 

dette rundskrivet ble laget, og 

har der for meddelt følgende: 

Hun takker for seg etter 12 år 

som sekretær og redaktør for rundskrivet. Hun ber 

videre om at klubbens medlemmer må ta vel imot 

hennes etterfølger. 

Vi takker deg Sissel for din innsats gjennom alle 

disse årene. 

 

Lars Olav Lofthus 

Layout og stand-in redaktør. 

 

Formannen har ordet 
 

Kjære alle BVK’ere ! 

Da er våren offisielt ankom-

met, mars måned med noen 

varmegrader og sol begynte 

den med. 

På tide å få garasjearbeidet ferdig og doningen 

kjøreklar. Her kribler det i kjørefoten men må være 

sikker på at ‘salte-vesenet’ er ferdig med sesongen 

sin. 

Det skal bli utrolig deilig å få tatt en tur på Lygaren 

igjen i vidunderet og treffe felles medsvorne som 

kanskje har kjøpt seg noe nytt i vinter for å vise det 

frem for oss alle. 

Spennende tider i møte i alle fall! 

Neste medlemsmøte er generalforsamlingen som 

jeg håper så mange som mulig av dere har anled-

ning til å delta på.  

Kjekt å se at der kommer nye ansikter til hele veien 

som gjør at vi videreutvikler oss og får inn nye im-

pulser. 

Som dere ser av valgkomiteens innstilling til nytt 

styre for 2014 så velger jeg å ikke ta gjenvalg i år 

men overlater roret til nye krefter. 

Det har vært to travle og interessante år i formanns-

stolen og mye å gjøre hele veien. Det er en aktiv 

klubb. 

2013 styret har vært et godt team som har samar-

beidet godt og når jeg ser innstillingen til det nye 

styret så ser ikke dette mindre bra ut. 

Her er kompetente og ressurssterke personer som 

helt sikkert vil dra skuten videre fremover i en po-

sitiv utvikling for klubben. 

Uavhengig av styrer så arbeider jo klubben gjen-

nom komiteer med forberedelsene til Norgesløpet 

2014 som skal gjennomføres 25-27 juli i år. 

Det utkrystalliserer seg mange spennende aktivite-

ter og vil spesielt nevne løypetraseen som sammen 

med aktiviteter fredagen og banketten lørdagen 

samt en fasinerende aktivitet søndag er kjernepro-

duktet vårt som vi tilbyr; Norgesløpet 2014. 

Som nevnt tidligere mange ganger så trenger vi 

funksjonærer spesielt i løpssammenhengen men 

også til andre viktige oppgaver. Så når vi kommer 

ut og spør DEG hva DU vil bidra med så grip sjan-

sen for å være med på denne kjempedugnaden 

og oppleve Norgesløpet fra innsiden. 

Så vil du melde din interesse allerede så ta kontakt 

med formannen som vil ivareta dette videre. 

Helt til slutt vil jeg takke for den tilliten som har 

vært vist meg gjennom disse to periodene og øns-

ker lykke til videre fremover. 

 

Vårhilsener Kjell 
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