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til
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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

Forsidebilde: En enslig Gilbarco 396 Esso bensinpumpe fra 1950 tallet i idylliske omgivelser.

Medlemsmøte
14 november er det medlemsmøte på Borre Stasjon. Vi begynner med noen
medlemssaker
Arnfinn Karlsen holder kåseri om Horten fra gamle dager.. Kaffe og noe å bite i blir det
også. Vi starter som vanlig klokken 19:00.

Vi avholder vårt tradisjonelle julebord fredag
1. desember kl 19:00.
Vi serverer juletallerken med 1stk øl eller mineralvann.
Kuvertprisen er som i fjor kr 150,- pr. person.
Drikke etter maten må medbringes.
Grunnet plassen på Borre Stasjon må vi som tidligere år
begrense antallet til maks 30 personer, så her er det først til
mølla og så videre….
Påmelding innen 26. november til Vidar tlf. 957 06 677

Les Mathis

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
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Champion Pluggtester
Ove Sunde har gitt klubben en Champion Pluggtester i meget bra
stand. Pluggen ble glassblåst og testet med denne på
bilverkstedene på 50-60 tallet. Det er ikke mange å se av disse
idag. Denne kuriositet kan beskues på verkstedet på klubben.

Referat fra medlemsmøte 10. oktober
21 medlemmer var tilstede.
Følgende ble diskutert:
• Oppussing av bad/wc er nå ferdig. Vi har byttet
deler av gulvet, lagt nytt belegg, malt tak og
vegger og satt inn ny vask.
Takk til dugnadsgjengen som har bidratt.
• Vaske, mattslipe og lakke parkett i
hovedrommet,. Vi trenger folk til denne jobben.
Frivillige kan melde seg til Vidar på telefon 957
06 677
• Vi er godt i gang med restaurering av
bensinpumpa vår. Grovretting av noen bulker pågår. Anders ordener sandblåsing og lakkering
av ytterpanelene.
Per Teien holdt et fint kåseri om SU forgasseren.
Kaffe og noe å bite i ble det også.

La Galleria
Eier: John Øwre Karlsen
Biltype; Ford Mustang Hardtop
Årsmodell: 1966
Motor/Gir: 3,2l R6 3/Man
Historikk: Bilen ble solgt ny i Seattle. Ble pusset opp
med ny lakk og nytt int. i 2003 i USA. Import til Norge i
2006. John kjøpte bilen nå i oktober og ser frem til
noen fine turer med denne klassikeren.

K a l e n d e r
Dato:
14 november
21 november
28 november
1 desember
5 desember
12 desember
19 desember
9 januar

Hva:
Medlemsmøte
Arnfinn Karlsen holder kåseri
om Horten fra gamle dager.
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe
Julebord
Vi avholder vårt tradisjonelle
julebord
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe
Medlemsmøte

Når:

Hvor:

Kl 1900

Borre Stasjon

Vidar 957 06 677

Kontakt:

Kl 1800
Kl 1800
Kl 1900

Borre Stasjon
Borre Stasjon
Borre Stasjon

Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677

Kl 1800
Kl 1800
Kl 1800
Kl 1900

Borre Stasjon
Borre Stasjon
Borre Stasjon
Borre Stasjon

Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677

Med forbehold om mulige feil mht tid og sted, sjekk selv før du drar i vei
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Gilbarco 396 Prosjektet
Inge Skei er i full gang med restaureringen av bensinpumpen. Pumpen er nå demontert, den
rengjøres og klargjøres innvendig. Inge gjør en god jobb så denne pumpen blir fin når den blir
ferdig.
Forts. i neste nr. av Stasjonsposten? Følg med.

SJEKK SELV!
Postet 16. Oktober 2006 av TTG

"Vi i dette miljøet er noen skikkelige sladrekjærringer!" - uttalte en av de tilstedeværende på et LMK
informasjonsmøte for et par år siden. Det var som en kommentar til et rykte om et planlagt forbud mot
veterankjøretøy på motorvei klasse A.
LMK tar ikke stilling til "påstanden" om løsmunnethet. Vi ber derimot klubbmedlemmer om å tenke litt på rykter,
myter og historier i forhold til forsikringsordningen LMK har med Tennant. Noen klubbmedlemmer uttaler seg
negativt om det nye forsikringsselskapet. Tilbudet er for dårlig, kundeservice ikke ringer tilbake, selskapet er ukjent
o.l.
Til det er å si at tilbakemeldinger fra 117 klubbmedlemmer som har fått tilbud med LMK rabatt fra Tennant har gitt
oss en knallsterk statistikk! I gjennomsnitt har de spart NOK 2.820 på å flytte alle forsikringene. Og det er netto
kroner etter skatt!
Du kan kromme noen deler for denne summen....
Ja, det var mye kø på telefonen hos Tennant, og vanskelig å få gitt alle som kontaktet Tennant tilbakemeldinger de
første fire månedene i år. Men "trøkket" fra de som ville flytte over forsikringene var så stort at selv med ekstrahjelp
ble det for lite. Verken samarbeidspartneren Tennant eller LMK hadde regnet med så mange positive forespørsler!
Selskapet har i samråd med LMK også gått i gang med å kontakte alle som har bedt om tilbud, men som ikke er
kommet lenger i prosessen.
LMK ber alle klubbmedlemmer å ringe 22 47 91 10 og sjekke tilbudet selv. Uansett hvilket selskap du har fra før. Og
husk; I år er det første gang du kan flytte forsikringene når som helst uten å betale et øre ekstra i gebyr!
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27 KLUBBER FIKK KR. 196.727,Postet 5. Oktober 2006 av TTG

Klubbene søkte staten via LMK om tilsammen NOK 196.727 i innbetalt merverdiavgift (moms) for 2005. Dette er nå
bekreftet innvilget, og vil bli utbetalt i desember.
Alle klubber som har relevante momsutgifter store nok bør vurdere dette.
Det som refunderes er all moms i forbindelse med porto (ikke postboksleie eller andre post-relaterte utgifter), og
konsulenttjenester som regnskapsfører, revisor, advokat, PR og lignende. Klubben må sende LMK kopi av relevante
bilag der moms spesifiseres, og en sluttsum på totalbeløp og hvor mye av dette som er moms, spesifiseres. Legg
ved årsberetning, vedtekter, godkjent regnskap samt revisjonsberetning for de som har dette.
Noen klubber har regnskap delt i kalenderåret. Disse må for 2006 legge ved kopier av relevante bilag for tiden 1.1 –
30.6.2006 som er med i godkjent regnskap. I tillegg må de sende inn kopier av de relevante bilag for perioden 1.7 –
31.12.2006 selv om disse ikke er inne i et godkjent regnskap. Moms spesifiseres og summeres.
Generelt kan LMK si at for klubber med svært små utgifter på disse områdene er det forståelig at dette ikke gjøres.
Men LMK vet at det er klubber som faktisk kan få tilbakebetalt flere tusen kroner, så vurderingen bør gjøres for hvert
år fremover.
Frist for innsendelse er i løpet av mai påfølgende kalenderår. Klubbene blir tilskrevet i god tid.

NORGESLØPET 2008
Postet 29. September 2006 av TTG

Motorveteranene Hedmark er tildelt Norgesløpet for 2008. Styret i LMK legger vekt på at klubben har 30-års
jubileum dette året, og at det er lang tid siden klubben hadde et Norgesløp sist.
Husk for øvrig å merke dere at Norgesløpet 2007 arrangeres av Trøndelag Veteranvognklubb (TVK). Nærmere
detaljer om dette blir sendt til de andre klubbene fra TVK i løpet av et par måneder.

”Damenes aften” en
suksess.
Damenes aften var som vanlig en stor suksess.
Klubbens jenter var spesielt invitert og totalt
var vi 29 personer, ca halvt om halvt jenter og
kavalerer. Nydelig Pizza fikk vi servert fra Sofus
i Holtandalen. Pizzaene kom i mange varianter
med forskjellig fyll og noen var milde mens
andre var skikkelig ”hot”. For de som ikke var
sjåfører vanket et glass rødvin eller to.
Stemningen var helt i taket, praten gikk livlig og
alle storkoste seg for lysene på Borre Stasjon
ble slukket seint denne tirsdagskvelden. Dette
ble en meget hyggelig kveld.
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Kjøp

og

Salg

Dette er en spalte og service for medlemmene. Her kan man gratis sette inn annonser for kjøp og salg av biler,
deler, utstyr, litteratur og tjenester til veterankjøretøy og lignende. Alle annonser må inneholde informasjon om
årsmodell, type/merke og pris. Annonser fra kommersielle aktører og ikke medlemmer må det betales for (kr 100)
Deadline: 25. hver mnd.
TLF: 975 45 001, FAX: 3303 9841, Mail: hovk@lmk.no

Klubben har noen Mathis deler til salgs
Det er noe motor /gir deler
Radiator med kappe
Bensintank og diverse andre deler
Dette er deler fra en bil fra ca 1920???
Er det noen som har brukt for ellet vet om noen som kan ha brukt for
disse delene? Vi selger disse billig til inntekt for klubben.
Ta kontakt med Roger tlf 97545001
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Til

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

Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb:

TK-Trading AS, Knatten, 3180 NYKIRKE
Tlf. 33 07 82 66, Fax. 33 07 80 84
Kvalitetsfyrverkeri til alle anledninger hele året.

Unneberg Bil & Maskin
Ledig annonseplass
Karl Fredrik Skjæggestad
www.unneberg-bil.no

Telf. +47 33330606
Mob: +47 90630606
Fax: +47 33317373
Basbergvn.82

E-post: karl@unneberg-bil.no
3114 Tønsberg
Deler til: MG,VW,Mini,Triumph,Jaguar og Austin Healey
Karroseri arb.på klassisk bil,Salmaker arb.og vinter lagring

Ledig annonseplass

Bromsveien 7, 3183 Horten
33 04 93 04

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Reklame i STASJONSPOSTEN
Som dere ser er siste sida i STASJONSPOSTEN nå delt inn ti annonsefelter. Disse er tenkt solgt til firmaer for kroner 1000,- 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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