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Generalforsamling i Bergen Veteranvogn 

Klubb tirsdag 14. mars kl 19:00 2017 i 

Kommandantboligen Gravdal 
 
Dagsorden Generalforsamling  

1. Åpning 
2. Merknad til innkalling 
3. Valg av dirigent og tellekorps 
4. Valg av sekretær 
5. Årsmelding 2016 
6. Regnskap 2016 
7. Kontingent 2018 
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 informasjon om diverse temaer.  
Det blir servering av tebrød og kaffe/mineralvann. 
 
 

Medlemsmøte etter Generalforsamlingen. 
Vi vil ta opp kommende aktiviteter som: 
• Vårmønstringen 
• Skal vi ta opp igjen Barneklinikken? 
• 17. mai 
• Nasjonal Motordag 
• Vestlandstreffet 
• LMK Stafetten 
 
Vårmønstringen, Vestlandstreffet og LMK Stafet-
ten er arrangement som vi skal gjennomføre og 
som vil kreve en del ressurser i form av mennesker. 
Kjøring for Barneklinikken avlyste vi i fjor, så 
spørsmålet er om vi skal ta dette opp igjen. Det av-
henger av to ting: 1. Ønsker Barneklinikken dette? 
2. Vil våre medlemmer stille opp med kjøretøyer 
uten at det skal være en ”pine” å få frem nok kjøre-
tøy? 
17. mai og deltakelse i prosesjonen har vært fast i 
årevis, men her må vi kanskje stille oss spørsmålet 
om vi skal fortsette med det? Det er både vanskelig 
å få medlemmer til å stille opp med kjøretøy og til 
å ville gå i prosesjonen, for ikke å nevne å ville bæ-
re fanen. 
Litt av hvert å diskutere altså. 
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Forrige medlemsmøte tirsdag 14. februar 

i kafeen ved BTM: Lars Hille presenterte 

fra Bedfordshire steam and country 

fayre 2016. 
 
Vi hadde opprinnelig planlagt at vi skulle få vite 
mer om hva Byantikvaren driver med, men de var 
ikke så interessert i å komme til oss og fortelle om 
det. Heldigvis så var Lars Hille sporty nok til å 
hoppe inn med en presentasjon som Øyvin Kongle-

voll i Brannhistorisk Forening og Veteranskibet 
Stavenes hadde laget. 
Det var en flott presentasjon med masse flotte bil-
der av all slags vei-rullende dampmaskiner og kjø-
retøy. Redaktøren klarer ikke å gjengi det som ble 
sagt, men her er i alle fall et par bilder av damp-
drevne fantastisk maskineri. Bildene er hentet fra 
internett da vi på et eller annet vis klarte å slette vår 
kopi av filen. 
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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 2016—mars 2017 

Formann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 
jgkvinge@broadpark.no 
 

Nestformann:  

Richard A. Riim 
Mob: 90175022 
richard@riim.no 
 
Kasserer:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 
kroeen@online.no 
 

Sekretær:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 
laoll@online.no 
 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 
joma@jbv.no 
 

Harald Gjone 

Mob: 41673689 
ha-gjone@online.no 
 

Varamedlemmer:  

Geir Mehl 

Mob: 93468422 
geir.fysio@hotmail.com 

 

Arve Moen 

Mob: 90840442 
armoen@online.no 
 
Øyvind Vidar Vevle 

Mob: 91777478 
vidar.vevle@online.no 

Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2016 
 

Styret valgt på generalforsamlingen 8.mars 2016 har bestått av: 
 
Formann   John Gaute Kvinge  
Nestformann  Richard Riim 
Kasserer   Kjell Røen 
Sekretær   Lars Olav Lofthus 
Styremedlem  Marius Jørgensen 
Styremedlem  Harald Gjone  
Varamedlem  Arve Moen 
Varamedlem  Geir Mehl 
Varamedlem  Øyvind Vidar Vevle 
 
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2016. 
 
Ved inngangen til 2016 var det 399 medlemmer hvorav 16 familiemedlem-
mer og 1 æresmedlem. Ved utgangen av året var det 364 betalende medlem-
mer hvorav 17 familiemedlemmer og i tillegg har vi 1 æresmedlem. 
Medlemsmassen har vist en noe negativ utvikling gjennom året. 
 
Også 2016 har økonomisk sett vært et godt år for klubben, og årsoverskud-
det ble på  
kr 76.969,- tillegges egenkapitalen og gir klubben en styrket og solid kapi-
talbase for videre drift.  
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
15 januar var det medlemsmøte i lokalene til Bergen skytterlag hvor kvelden 

var viet et foredrag om Bybrannen ved Øivin Konglevoll. 
Over 50 medlemmer var møtt frem.  
 

9. februar møtte ca 50 medlemmer frem til omvisning på Gamle Bryggen. 
Vi hadde fått profesjonell guiding av så vel styreleder som tidligere dag-
lig leder i Stiftelsen Bryggen. I et kaldt og hustrig vær fikk vi en flott 
presentasjon og gjennomgang av Bryggens historie. Det hele ble avslut-
tet med fingermat og litt godt i glasset på Bryggen Tracteursted sponset 
av BVK. «En alle tiders kveld – dette må vi gjenta» lød kommentarene 
fra de mange fremmøtte! 

 
8 mars var det tid for Generalforsamling. Denne gang valgte styret å legge 
årets formelle høydepunkt til de flotte lokalene i Kommandantboligen.  
41 medlemmer hadde møtt opp, kanskje noe mindre enn forventet. Spø-
kefulle tunger ville ha det tid at frykten for å bli tildelt et verv kunne være 
årsaken til at noen valgte å holde seg hjemme! 
 

12.april ble første medlemsmøte-kjøretur avviklet. Dagens oppfordring lød 
«Kjør gammelbilen i Rådalen!» Dette selvsagt bokstavelig ment da turen 
denne dagen var lagt til BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen. Det var 
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 rekortdstort fremmøte – godt over 30 biler og ca 60 personer. BIR måtte virkelig improvisere for å få 
plass til alle! 
Vi fikk en spennende orientering om anlegget ved daglig leder Ingrid Hitland og driftssjef Atle Peder-
sen. Etter foredrag og omvisning på anlegget ble det servert skillingsboller og kaffe i BIR’s kantine.  

  
30. april var det igjen tid for Ulvenmarkedet. Som vanlig mange utstillere og godt fremmøte! 
 
Det ble dessverre ingen kjøretur for Barneklinikken i 2016. Det er imidlertid styrets målsetting at dette 
bare må bli et lite hvileår slik at man kan gjenoppta denne positive tradisjonen igjen allerede i 2017. 

 
5.mai var det igjen duket for Vårmønstring på Lagunen. En fantastisk dag selv om det var ganske så 
kaldt og vindfullt på morgenen. Uansett – arrangementet ble en suksess 1092 utstilte biler som sies å 
være ny rekord og god publikumsoppslutning. Vi i BVK stilte med ca 100 biler og med ny og bedre 
organisering av vakthold så må dette sies å ha vært et ganske så nær prikkfritt arrangement. Også 
økonomisk ble det suksess – et godt bidrag til klubbens økonomi! 

 
10.mai ble det lygarmøtetur til Radøy og Norsk utvandrarsenter. En fantastisk tur i et helt aldeles strålen-
de vær – et vær som dessverre ikke ble representativt for resten av sesongen. Uansett – sydenvarme 
tidlig i mai gir gode vibrasjoner hos veteranbilentusiaster og over 25 biler og ca 50 personer var med 
på denne flotte tirsdagsturen!  

 
17.mai fikk BVK delta med 5 biler i hovedprosesjonen, mye takket være vårt faste medlem i 17.mai ko-

miteen Calle. I år var temaet åpne biler fra forskjellige tiår. Selv etter iherdig oppfordring om å stille 
opp for å gå under BVK-fanen ble det de vanlige som trofast stilte opp. Her er det mye å gå på……. 

 
Tirsdag 31.mai fikk vi besøk fra Sverige og Eskilstuna Automobilhistorisk Klubb. BVK hadde organisert 

med veteran-sightseeing av våre 26 svenske gjester og det hele foregikk svært så stilfullt i 12 åpne 
biler. Vi kunne ikke funnet en bedre ramme for en slik kjøretur gjennom byen – sydenvarme akkurat 
denne dagen og byen sydet av liv! (det regnet selvsagt både dagen før og etterpå…) Det hele ble av-
sluttet med hyggelig prat og omvisning på nyrestaurerte BTM.  

  
3-5. juni var det Vossa Rudl’n og som vanlig – vossingene vet dette med å ha gode relasjoner med vær-
gudene! Vi kan vel ikke si annet enn at dette igjen ble et prikkfritt arrangement i fantastisk vestlands-
natur. Jeg skjønner godt at det kommer tilreisende fra andre deler av landet gang etter gang for å få 
med seg denne opplevelsen!  

 
Søndag 5 juni var det igjen tid for å være med på Damsgårdsdagene. I et flott vær stilte det 16 
veterankjøretøyer til stor fornøyelse for publikum.  

 
6 juni var det Nasjonal Motordag. Denne gangen med en helt spesiell setting – avduking av minneplaket-
ten over vognmann Jacob Irgens. Barnebarna til Irgens var innbudt og deltok på arrangementet. 
Mange medlemmer stilte med blankpolerte og flaggpyntede biler -  BVK fikk virkelig vist seg frem 
denne dagen. Etter avdukingsseremonien var det omvisning og servering på den flotte MIL-stasjonen 
før det bar av sted i kortesje gjennom byen og hvor vi til slutt endte opp på et nyåpnet og nyrestaurert 
BTM. En virkelig flott og minnerik dag! 

 
17-19.juni var det Vestlandstreff i regi av Haugaland veteranbilklubb. BVK var representert med flere 
deltakere. 
 

I juli ble Tysnes-fest avholdt, også i år med innslag fra BVK. 
 
Tirsdag 16.august gikk lygarmøteturen til ER-AN vegkro på Søfteland. Rundt 40 biler møtte opp – det 
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må vi si er meget bra på en tirsdagskveld! Etter hvert er vel disse lygarmøteturene til ER-AN blitt en 
tradisjon og vi får håpe på gjentagelse til neste år!  
 

21.august var det veteranbildag på Stend stasjon i regi av Osbanens venner. 12 biler fra BVK stilte og 
bidro til en flott ramme i forbindelse med arrangementet. Til forandring fra mesteparten av sommeren 
ellers – dette var en flott sommerdag! 
 

21.august var det også Right on Bil og MC mønstring på Sartor Senter. Over 300 biler var møtt opp. Der 
kunne vårt medlem Gunnar Fiksdal innkassere «Best in Show» premien for sin perfekt restaurerte 
1965 Thunderbird 
 

23.august gikk høstens første medlemsmøtetur til Antons. Nærmere 30 kjøretøy og ca 40 personer var 
med på en fin tur. Lasse var denne gangen innleid kafehjelp slik at medlemmene våre kunne nyte bå-
de kaffe og tebrød i de flotte omgivelsene til Anton’s. Vi tar vel etter hvert for gitt at vi kan få komme 
igjen også neste år Anton!  

 
29.august var det Fjordabåtdag på Holbergkaien. 12 BVK’ere stilte med sine biler denne dagen og var 
med å gi arrangementet en flott ramme.  

 
13.september ble det medlemsmøtetur til Volkswagen Club Bergen i deres lokaler på Breistein. Ca 30 
medlemmer stilte opp med sine biler denne flotte sommerkvelden! Vi ble godt tatt imot og fikk om-
visning i de flotte lokalene. Det er vanskelig å ikke bli misunnelig når man ser hvordan de har klart å 
bygge opp et så flott miljø for sine medlemmer. 

 
September: Endelig er BVK å finne på Facebook! Vi har tatt skrittet over i en ny verden, så her er det 
bare for medlemmene å hive seg på!  

 
11.oktober var medlemsmøtet lagt til Bybanens depot på Kokstad/Flesland. I underkant av 30 medlem-
mer hadde tatt turen denne kvelden og fikk en interessant presentasjon fremført av Ivar Gubberud. 

 
15.november var medlemsmøtet lagt til BTM hvor det ble arrangert film- og mimrekveld. Her fikk med-
lemmene servert ulike billed- og filminnslag fra både utstillinger og arrangementer. Det var fullt hus 
så hvem sier at vi må lage så veldig mye i stand for å trekke medlemmenes interesse? 

 
3.desember var det duket for julebord – og ja, tradisjonen er gjeninført med julebord i flotte omgivelser i 
Kommandantboligen! 
For i overkant av 50 festkledde deltagerne ble dette på alle måter en ualminnelig hyggelig kveld. Dere 
som ikke var tilstede kan bare angre…… 

 
13.desember ble sesongen avrundet med det tradisjonelle julemøtet, denne gangen tilbake i kafeen på 
BTM. Tradisjonen tro ble det servert varm sjokolade, julebrød, pepperkaker samt annet godt. En vir-
kelig hyggelig kveld! 
 

‘Lygarmøte’-tirsdagene har holdt åpent gjennom hele året med unntak av offentlige høytidsdager. Det 
har vært et gjennomgående godt fremmøte og vi har også sett at en del nye medlemmer har kommet til i 
«gjengen». 
 
Klubben har et godt aktivitetsnivå og styret har valgt å dekke serveringsutgiftene mm på medlemsmøte-
turene våre. Dette er en praksis som styret ønsker å videreføre.  
 
Dagens medlemskontingent er kr 400,-  Med bakgrunn i det gode årsresultatet og klubbens solide kapi-
talbase vurderer styret at det ikke er grunnlag for å øke medlemskontingenten i år. Likevel må man være 
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innstilt på å løfte kontingentsatsen hvis inntekts-/kostnadsbildet endrer seg i en ugunstig retning. Det ten-
kes her spesielt på hvis en situasjon skulle oppstå at vi ikke lenger vil være i stand til å være medarrang-
ør av Vårmønstringen. Dette er – foruten kontingentinntekten - klubbens desidert viktigste inntektskilde. 
Vi har i de senere år sett en utvikling hvor det har blitt vanskelig å skaffe tilstrekkelig vaktmannskap til 
dette arrangementet. I 2016 gikk det imidlertid bra og vi får håpe at dette lover bedre tider for dugnads-
ånden og at vi på den måten sikrer vår fortsatte deltagelse på Vårmønstringen. Det vil da være styrets 
innstilling at man kan bruke av det overskudd dette arrangementet gir til fordel for de aktive medlemme-
ne som stiller opp for klubben. Dette kan være sponsing av julebord, medlemsmøter med litt ekstra ser-
vering ol.  
 
Styret er videre av den oppfatning at man ikke skal basere driften på å tære på den opparbeidede egenka-
pitalen 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 
opprettholdes/utvikles og forvaltes på en forsvarlig måte til beste for medlemmene.  
 
 
Bergen 22.februar 2017 
 
Styret for BVK 

BVK har mottatt dette skrivet fra LMK: 
 
Til LMK-klubbene 
 

          08.02.2017 
 

LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. 
Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge 
AS. Da det har vært sprikende informasjon og spekulasjoner rundt forsikringsordningen i 
senere tid, ser LMK derfor nødvendigheten av at våre eierklubber gjøres kjent med dette. 
Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere. 
LMK-forsikringen vil bli videreført, og dette får ingen umiddelbare konsekvenser for 
dem som allerede har en LMK-forsikring. LMK vil komme med ytterligere informasjon 
når dette foreligger, og nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette 
som normalt. 
Med vennlig hilsen 
 

Stein Christian Husby 
Generalsekretær LMK 
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Funksjonærer ved Vestlandstreffet som ønsker å delta på løpsfesten sender en mail til laoll@online.no 
og opplyser navn og antall personer til løpsfest. 
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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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Formannen har ordet  
Da er det igjen tid for gene-
ralforsamling – og som i 
fjor avholdes den i de stase-
lige lokalene til komman-
dantboligen i Gravdal. Det-
te er jo egentlig klubbens 
viktigste happening gjen-
nom året – her skal tillits-
menn/kvinner velges, klub-
bens økonomi skal presenteres og om nødvendig 
drøftes i tillegg til at medlemmene har mulighet til 
å kunne fremme egne saker/forslag til debatt og 
beslutning.  
Klubbens økonomiske utvikling er fortsatt god. Det 
er likevel viktig å være klar over hva som sikrer at 
vi faktisk har det så bekymringsløst på det økono-
miske området. Fjerner vi inntektene fra Vårmønst-
ringen så kan situasjonen fort bli en helt annen, og i 
år blir det for første gang arrangert Vårmønstring 
på Travparken – det er ingen garanti for at det øko-
nomiske utkommet blir like godt der ute som det vi 
har blitt vant med i Lagunen. 
For de som husker tilbake til fjorårets generalfor-
samling så viste det seg den gang umulig å få noen 
til å stille som formannskandidat med det til følge 
at jeg påtok meg 
nok et formanns
-år mot at med-
lemmene tok litt 
fatt i seg selv 
slik at valgko-
miteen kunne få 
en lettere jobb 
ved neste kors-
vei. Så har dess-
verre ikke 
skjedd og man 
går til nok et 
årsmøte uten 
formannskandi-
dat. På styrets 
oppfordring har 
imidlertid valg-
komiteen sikret 
et fulltallig styre 
(6 personer) slik 
at det etter min 
mening må bli 
slik at general-
forsamlingen 
tillater at det nye 

styret da selv får anledning til å konstituere seg – 
også når det gjelder formannsvervet.  
Selv om dette helt sikkert kan fungere – det valgte 
styret får da selv definere en hensiktsmessig ar-
beidsdeling ift formannsvervet hvis ingen vil påta 
seg dette alene – er det betenkelig at en organisa-
sjon av vår størrelse ikke klarer å mobilisere i stør-
re grad enn man nå ser. Fra mitt ståsted virker det 
nesten som om man har «gitt helt opp» og heller 
ikke bryr seg, og på den måten er i ferd med å for-
berede nedleggelse av klubben, noe som i mine øy-
ne vil være sterkt beklagelig.  
Så før dere entrer årets generalforsamling så sørg 
for å gå litt i dere selv og tenk over hva man ønsker 
med klubben og hvordan man selv kan bidra. Hvis 
ikke engasjementet intensiveres så kan dette fort bli 
den siste ordinære generalforsamling i BVK’s his-
torie! 
 
Uansett - vel møtt til årets generalforsamlingsmøte 
i Kommandantboligen den 14.mars kl 19.00 
 

Beste hilsen  
John Gaute 
 
 

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

Redaktøren falt for dette bildet av vårt medlem Kjell Toklum. Det ble da også kåret til ukens 
”Bergensbildet” i Bergensavisen.  


