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Innspill til ”STASJONS POSTEN”: 
Har du innspill til vårt skriv til medlemmene (det du leser i akkurat nå) ring redaksjonen på 975 45 001 eller send e-post til hovk@lmk.no.  
Det kan være hvis du har skaffet deg et nytt veterankjøretøy eller andre morsomme ting, kanskje turer eller løp du har vært deltager i. 
Opplag 120 eks,   Redaksjon: Roger Spangelid (975 45 001), E-post: hovk@lmk.no 

 
Medlemsmøtet tirsdag 10.mai 
De fleste har vel nå fått tørket av vinterstøvet og fått luftet kjørdoningen litt, og da passer det vel godt 
med en liten veteranutflukt. 

Felles kjøretur med veteranbiler fra “Stasjonen” 
Vi åpner sesongen med fellestur til Karlsvikodden. Oppmøte blir senest kl. 17.45 ved Borre Stasjon 
med avgang derfra kl.18.00. Vi kjører samlet veien mot Tønsberg, frem til Kjærkrysset og tar veien 
ned mot Åsgårdstrand. Videre ned til havna og følger veien ut mot Tønsberg. Vi passerer avkjøringen 
til Esso, videre gjennom tettstedet Vollen og kjører også forbi neste Esso avkjøring. 
Deretter følger vi veien over et par lange “sletter” og kommer til en skarp sving hvor vi skal svinge til 
venstre og så til venstre igjen ned mot Skallevold, langs denne veien får vi to åkre ved siden av oss, 
en på høyre og en på venstre side. I enden av disse går det en vei inn til venstre, denne skal vi følge. 
Langs denne får vi et snekkerverksted på høyre hånd, deretter en bondegård, veien ender i et kryss. 
Det skal vi rett over og opp en bratt bakke, og i enden av denne veien er vi fremme på Karlsvikodden. 
Vi tar med oss kaffe, te og noe å bite i.  …og husk stolen 
Håper vi får en fin tur som frister til gjentakelse. Still opp og bli med så mange som mulig, slik at vi 
kan lage flere turer utover sommeren. 
 
Svenn Hansen er planlegger og turleder for denne turen. 
 
 
Søndag 22.mai kl. 12:00 - 16:00 

UTSTILLING 
Vi holder vår tradisjonelle utstilling på Borre Stasjon.  
Det hadde vært fint om så mange som mulig tok turen innom for å vise fram kjøredoningen og slå av 
en hyggelig prat med andre gammelbil/mc entusiaster.   
Kom med den veteran kjøredoningen du har enten det er en motorsykkel, moped, bil, lastebil eller 
buss.  

Her er det mangfoldet som er morsomt. 
Vi lager en liten kiosk med salg av brus, pølser, vafler og kaffe. 
Ta med familien til en koselig dag på Borre Stasjon 
PS. For de som skal stille ut. Oppmøte kl.11:00 

 
 

”Medlemsmøtet” tirsdag 14. juni, Oppmøte Borre Stasjon kl 17:30 

Grillkveld på bygdetunet tirsdag 14.juni 
Vi er også i år invitert til Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb (LSVK). 
Vi gjentar gjerne den flotte turen vi hadde i fjor og i forfjor og  besøker vi dem på deres klubbhus i 
Kvelde. Her blir det grilling, bilprat og et hyggelig sosialt samvær. 
Vi kjører fra Borre Stasjon i ”gammelbil”, oppmøte kl 17:30.(avgang 17:45) Har du ikke noe å kjøre 
med, kom allikevel og sitt på med noen av oss andre. 
 
LVSK holder til i Hedrum Historielags lokaler på Bygdetunet i Kvelde. Fra RV40 (Lågendalsveien), ta 
inn mot Kvelde ved ESSO. Første gård på venstre hånd er Bygdetunet, ca 200m fra RV40. 
Møtelokalene ligger i første etasje på låvebygningen, mot veien, inngang fra tunet. 
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Medlemsmøtet i mars: 

Pizza “TOPPMØTE” en suksess! 
Tirsdag 8.mars 2005, inviterte vi til pizzakveld på Stasjonen og klubbens jenter 
var spesielt invitert. Jentekvelden trakk flere mannlige medlemmer enn normalt 
også, så totalt var det 24 som stilte. Praten gikk livlig, stemningen var helt i taket, 
alle storkoste seg og denne tirsdagskvelden ble lysene på Borre Stasjon slukket 
seint. Dette ble en meget hyggelig kveld! 
 

      
 

 
 

Medlemsmøtet i april 
Tirsdag 12.april var vi på garasjebesøk hos Vidar Engebredsen. Her fikk vi ”nøytrakte” Vidar og Kari’s 
Opel Kapitainer og en delvis nedmontert Jaguar E-type som Vidar pusser opp. Vidar har en flott 
mekke-plass på 50 m2 i den nye garasjen sin. Her er det god plass til 2 store biler, arbeidsbenk, 
hyller og en liten sittegruppe.  
Kari hadde kokt kaffe og stekt vafler i lange baner … og da ble det litt kos på oss bilgutta. 
Diskusjonen gikk livlig mens vi kikket og ”pillet” litt på biler og deler.  
 

   
Vi takker Kari og Vidar for en hyggelig kveld. 
 

Horten og Omegn Veteranvogn Klubb har 25 års jubileum i år! 
 

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGER 
Ekstraordinær Generalforsamlinger, ble avholdt på Borre stasjon 5. april 2005 og 20. april 2005 
 
På dagsorden sto et punkt:          Revisjon av klubbens vedtekter 
 
Forslag til nye vedtekter (sendt ut i Stasjonsposten Nr. 15) ble enstemmig vedtatt på begge 
generalforsamlingene. Oppmøte var meget labert begge dagene. 
5.april møtte 7 medlemmer opp og 20.april møtte 5 medlemmer opp. 
 
De nye vedtektene følger nedenfor: 
 
Vedtekter i Horten Og Omegn 
Veteranvognklubb 
-1. Klubbens navn er Horten og Omegn 
Veteranvognklubb. 
-2. Klubbens formål er: 
a- å anspore til oppsporing, erverving, restaurering 
og bevaring av motorkjøretøyer av klassiske årganger 
og/eller teknisk/historisk interesse. 
b- å sikre historiske og tekniske data om slike 
kjøretøyer. 
c- å arbeide for et aktivt miljø innad og utad, for å 
stimulere medlemmenes og utenforståendes interesse 
for eldre biler. Herunder medlemsmøter, 
sammenkomster. billøp, kontakt med lokalpressen 
o.s.v. 
d- å gi medlemmene et bedre lokalt tilbud for 
motorhistorisk virksomhet. 
e- å arbeide for å gi medlemmene bedre muligheter i 
arbeidet med å restaurere og vedlikeholde eldre 
motorkjøretøyer. 
- 3. Som medlemmer kan opptas alle personer med 
motorhistorisk interesse. Innmelding skjer skriftlig 
på fastsatt skjema og løper fra den dato innbetaling 
av første medlemskontingent er mottatt. 
- 4. Styret kan ekskludere et medlem dersom 
fortsatt medlemskap viser seg uønsket. Medlemmer som 
ikke oppfyller sine forpliktelser, som setter seg 
utover foreningens lover, unnlater å etterkomme 
pålegg fra foreningens styre, bryter kontrakt eller 
avtale inngått med foreningen eller på annen måte 
opptrer slik at foreningen anses skadelidende, kan 
ekskluderes. Før vedtak om eksklusjon skal medlemmet 
få anledning til å utale seg skriftlig innen 14 dager 
til styret. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og 
gis øyeblikkelig virkning.  
-5. Utmeldelse må skje skriftlig til styret. 
Manglende betaling av kontingent etter to gangers 
purring vil automatisk føre til utmeldelse av 
foreningen. 
Adresse endringer må meddeles styret  
- 6. Medlemskontingent fastsettes hvert år av 
generalforsamlingen, etter forslag fra styret, og 
forfaller hvert år til betaling innen utgangen av 
mars måned i kontingentåret. Generalforsamlingen kan 
fastsette redusert kontingent for visse grupper. 
- 7. Styret består av Styreleder, nestleder, 
sekretær, kasserer 
og et styremedlem. Styret velges av 
generalforsamlingen for et tidsrom av to år. 
Styreleder velges særskilt for hvert år. Nestleder og 
kasserer er på valg det ene året og sekretær og et 
styremedlem det andre året.  
For styret velges hvert år to varamenn for et tidsrom 
av to år. Hvert år er et av medlemmene på valg 
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer 
er tilstede, men beslutninger i et slikt styremøte må 
være enstemmige. Ellers gjelder alminnelig 
flertallsbeslutning i styret. Hvert medlem har en 
stemme, men ved stemmelikhet gjør styrelederens 
dobbelt stemme utslaget. 
Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal og 
ellers så ofte det finner grunn til det. Det føres 
protokoll over styrets forhandlinger. 
Styret kan oppnevne komiteer og har forøvrig 
myndighet til - innen rammen av lovene - å beslutte 
og å sette i verk alt som ikke etter lovene er 
tillagt generalforsamlingen. 

- 8. De løpende forretninger ivaretas av 
styrelederen og sekretæren. Gjelder det saker av 
særlig viktighet - og som det haster slik med at de 
ikke på forhånd kan behandles i styremøte - bør de 
underhånden forelegges så mange styremedlemmer som 
mulig for avgjørelsen treffes. Saken skal i alle 
tilfelle refereres ved første styremøte. Klubben 
forpliktes ved underskrift av styrelederen og et av 
styremedlemmene. 
- 9. Styret sammenkaller og bestemmer stedet for 
generalforsamlinger og medlemsmøter. 
Den ordinære generalforsamling - som innkalles med 
14 dagers varsel og avholdes i februar måned - 
behandler 
a- Styrets beretning for virksomheten i det 
år som er gått. 
b- Revidert regnskap for foregående 
regnskapsår, 1. jan – 31. des. 
c- Andre saker som ønskes behandlet, og som 
styret innen 1. desember har fått skriftlig varsel 
om å fremme. (Forslag om lovendring, Se pkt. 10.) 
d- Valg av styreleder, medlemmer i styret og 
varamedlem. 
e- Valg av komitémedlemmer 
f- Ansettelse eller valg av revisor og 
eventuelt fastsettelse av hans godtgjørelse. 
g- Fastsettelse av medlemskontingent 
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med 
minst 14 dagers varsel, når styret finner grunn til 
det eller når minst 1/4 del av medlemmene forlanger 
det 
Varselfristen løper f. o. m. den dag skriftlig 
innkallelse er levert postvesenet.  
Det kan ikke behandles andre saker enn de som er 
nevnt i innkallelsen. 
Det nye styret fungerer fra generalforsamlingens 
avslutning. 
- 10. Forslag til forandring av disse vedtekter må 
være styret i hende innen 1. desember hvis det skal 
bli behandlet på første generalforsamling. For at 
lovendring skal finne sted, må forslaget vedtas med 
2/3 stemmeflertall og minst 1/2 av foreningens 
medlemmer må være representert. Møter ikke 
tilstrekkelig mange medlemmer ved første gangs 
behandling, kan forslaget forelegges ny ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling der 
avgjørelse tas med 2/3 av de da avgitte stemmer. 
Styret kan dog alltid fremme forslag om 
vedtektsendringer på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. Forslaget må i tilfelle vare 
kunngjort for medlemmene minst en måned for møtet 
holdes. 
- 11 Forslag om oppløsning av klubben fremmes 
og behandles etter reglene om vedtektsendring i 
pkt.10. 
Den generalforsamling som bestemmer oppløsning 
avgjort med vanlig flertall hvorledes klubbens 
eiendeler skal avhendes. 
- 12 Det arrangeres månedlige medlemsmøter fra 
september til og med april. Sekretæren sender 
møteinnkallelse med angivelse av program. 
- 13 Forannevnte vedtekter er vedtatt ved 
konstituering av klubben 9. januar 1980 med senere 
tilføyelser og endringer i medlemsmøter 6. februar 
og 5. mars 1980, ved generalforsamling 9. februar 
1994 og ved ekstraordinære generalforsamlinger 5.og 
20.april 2005. 
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K  a  l  e  n  d  e  r 
Dato: Hva: Når: Hvor: Kontakt: 
5-8.mai Norsk Veteranbusstreff  

Jarlsberg Travbane  
 Tønsberg 901 43 046 

7.mai NVK: Ekebergmarkedet  Ekeberg  
10.mai HOVK medlemsmøte: 

Kjøretur  
17:45 Oppmøte Borre 

Stasjon 
911 58 605 

21.mai VTMK: 
Delemarked Dyrskuplassen 

 Seljord 992 29 480 

Søndag 
22.mai 

 
HOVK Utstilling 
 

12:00- 
16:00 

Borre Stasjon 975 45 001 

11.juni Romeriksmarkedet 
Kulmoen travbane 

 Vormsund 922 84 234 

14.juni HOVK medlemsmøte: 
Grillkveld hos LSVK: 

17:30 Vi kjører fra 
Borre Stasjon 

975  45 001 

Lørdag 
18.juni 

HOVK 25års jubileumsfeiring 
( Egen invitasjon kommer) 

 Borre Stasjon 975 45 001 

29.mai Tyrigrava Classic 10:00 Tyrigrava kro i 
Oppegård kommune 

901 88 058 

2.juli HOVK Museumsløpet 10:00 Horten Bilmuseum 911 22 968 
3.juni TAK: Slottsfjelløpet   Tønsberg 333 21 634 
9. juli Norgesløpet 2005 / Sjøorm løpet 10:00 Dyrskuplassen Seljord 99229480 
23.juli Gladløpet i Stavern (LSVK)   958 59 847 
31.juli Kjøretøyhistorisk utstilling  

Eidsvollbygningen 
 Eidsvoll 922 84 234 

6.aug Biri-markedet  Biri  
20.aug Romeriksløpet   922 84 234 
21.aug Grevlingeløpet (LSVK)    334 75 500 
27.aug TAK marked  Tønsberg  
17.sep NVK: Ekebergmarkedet  Ekeberg  

Med forbehold om mulige feil mht tid og sted, sjekk selv før du drar i vei! 

 

SALG Bilemblemer 
HOVKs fine bilemblemer, kun 6 stk igjen,  

kr. 400,- pr. stk 
 

Ring Roger på 975 45 001 

 
 

Reklame i STASJONSPOSTEN 
Som dere ser er siste sida i STASJONSPOSTEN nå delt inn ti annonsefelter. Disse er tenkt solgt til 
firmaer for kroner 800,- per stykk per år, for å finansiere utsendelsen av STASJONSPOSTEN. 
Vi er på jakt etter flere annonsører og ber medlemmene om å hjelpe oss med å finne disse.  
Kontakt  redaksjonen  på 975 45 001 eller  e-post: hovk@lmk.no 
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LMK UTSTEDER FIVA-PASS 
 
Postet 31. Mars 2005 av TTG  
Dersom du eller andre i klubben skal delta i internasjonale løp og andre arrangementer der det kreves FIVA-
pass, så husk at det er nå LMK som sender ut søknadspapirer og står for utstedelsen av passet. Husk at 
saksbehandlingen kan ta noe tid pga. besiktigelse og godkjenning, så vær ute i god tid.  

  

 

LANDSMØTET 2005 
 
Postet 31. Mars 2005 av TTG  
53 klubber var representerte med til sammen 78 delegater på landsmøtet på Lysaker utenfor Oslo lørdag 5. 
mars. Noen av sakene som ble vedtatt var: 
* Godkjennelse av ordningen der nye klubber tas opp fortløpende av styret. Tidligere kunne bare landsmøtet 
gjøre dette, og klubber måtte derfor vente opp mot et år for å få søknaden behandlet.  
* Opprettelse av inntil 50 % stilling som kontormedarbeider pga. økte arbeidsoppgaver samt stor pågang av 
ulike henvendelser til kontoret.  
* Fortsette arbeidet med å etablere et digitalt riksarkiv for motorhistoriske kjøretøy i samarbeid med 
Riksarkivene, Bilhistorie.no og Norsk Teknisk Museum. 
* Å få en juridisk vurdering av statens avslag på LMK’s søknad om moms-kompensasjon for de 
medlemsklubber som er kvalifiserte til å søke. 

 
 

  

 

LMK VOKSER 
 
Postet 18. Mars 2005 av TTG  
Landsforbundet teller nå 110 klubber som til sammen har over 40.000 enkeltmedlemmer. Organisasjonen har 
vokst raskt de siste årene. Siden 1999 til 2005 er antallet klubber økt fra 91 til 110, og for enkeltmedlemmer er 
økningen fra 31.049 til 40.427.  
 
Det er en svært hyggelig utvikling som viser at den motorhistoriske bevegelse er godt forankret i folket. 
Samtidig betyr denne utviklingen at LMK får et stadig større ansvarsområde når det gjelder å legge forholdene 
til rette for klubbene. Både vedrørende lobbyvirksomhet ovenfor myndighetene, og generell service- og 
tjenestetilbud rettet mot klubbene.  

  

 
 
 
 
 

 

HUSK MUSEUMSLØPET 2. JULI 2005 
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Brev til klubben 
 
 
Til Klubben 
11.03.2005 
LMK’s styre fikk på landsmøtet 
05.03.2005 tilslutning til regnskapet 
der det er satt av et større beløp for 
støtteoppkjøp av litteratur som er 
relatert til norsk motorhistorie. Boken 
om langtransportens barndom fra Møre og 
Romsdal av Odd-Østen Hurlen oppfyller 
de krav som stilles for a komme inn 
under denne ordningen. 
 
Alle LMK-tilsluttede klubber får denne 
boken tilsendt. Styret og daglig leder 
ønsker alle god lesning om et svært 
interessant tema. 
 Med hilsen LMK 
Kjetil Fuhr styreformann 
Tom T. Græger daglig leder 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E-post til klubben: 
 

NORSK VETERAN CAMPING 
TREFF  2005 

 

 
 

Norsk Veteran Camping inviterer til veteran 
campingtreff på  

Telnessanden Camping i Seljord. 
01.-03. Juli 2005 

 
PLASSEN LIGGER IDYLLISK TIL VED ENDEN AV  

SELJORD-VANNET 

 
 

http://www.telnessanden.no 
På hjemmesiden kan du lese mer om plassen 

 
Påmelding skjer til følgende: nvc2@start.no eller 

993 74 057 

 
 



 Til 
 
 
 
 
 

 Returadresse: 
Horten og Omegn Veteranvognklubb 
Kirkebakken 1C, 3184 Borre 
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Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb: 
 

 
MiroNor 

Roger Spangelid 
Tlf: 97545001, Fax: 33039841 

 
Deler til: Cadillac,MG,Mini,Triumph, Austin Healy og MX5 

 
TK-Trading AS, Knatten, 3180 NYKIRKE 

Tlf. 33 07 82 66,    Fax. 33 07 80 84 
Kvalitetsfyrverkeri til alle anledninger hele året. 

 
 

 
 

 

 
Bromsveien 7, 3183 Horten 

33 04 93 04 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 
 

 

Telf. +47 33330606
Mob: +47 90630606

Karl Fredrik Skjæggestad Fax: +47 33317373
www.unneberg-bil.no Basbergvn.82

E-post: karl@unneberg-bil.no 3114 Tønsberg

Unneberg Bil & Maskin

Deler til: MG,VW,Mini,Triumph,Jaguar og Austin Healey
Karroseri arb.på klassisk bil,Salmaker arb.og vinter lagring


