S ASJO
STA
ONS
SPO
OSTE
EN

Nr. 48
4

Me
edlemsbla
ad for Ho rten og Omegn
O
Ve
eteranvog
gnklubb 6. jan. 20011
Gamle Borrre Stasjo
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Innnkkalllingg till årrsm
møtee
Innspill tiil ”STASJONSP
POSTEN”:
Har du
d innspill til vårt
rt medlemsblad, kontakt redaks
sjonen:
Morte
en Næs og Knu t Bugaarden. E-post:
E
post@ho
ovk.no

Sty
yret og redaks
sjonen
n inform
merer
Så er et nytt år her og nye
e mulighetter. Mange
e holder på
å i garasjerr og mekkeelokaler og
g ryktene sier
s at
flere har prosje
ekter på ga
ang. Vi harr et spenne
ende garas
sjebesøk snart
s
– igje n har vi mu
uligheten til
t å
besø
øke John W
Wallentin og
g hans fantastisk verrksted og prosjekter.
p
Det blir sppennende.. Årsmøtet er
også
å snart her og vi oppfo
ordrer alle til å møte.. Vi er avh
hengig av et
e aktivt styyre og de ulike
u
vervene
utgjø
ør en viktig brikke i klu
ubben. I dette
d
numm
meret kan du
d lese års
sberetningeen for 2010
0 og vi harr hatt
mang
ge aktivitetter som ha
ar samlet mange
m
med
dlemmer, men
m ut fra antall meddlemmer to
otalt ser vi gjerne
g
at fle
ere møter o
opp på klub
bblokalet i løpet av året. Det err veldig sosialt.
Vi ha
ar også sattt dato for den
d årlige utstillingen
n og Museu
umsløpet og
o vi oppfoordrer igjen
n alle til å bidra
b
på disse dagen
ne. I år ska
al vi også forsøke
f
åh
ha mulighe
et for å melde seg påå Museums
sløpet via WEB
W
siden
n vår – det blir enda en
e ny mulig
ghet som kkanskje ka
an gi oss fle
ere påmelddte.
Vi op
ppfordrer også medle
emmene til å verve an
ndre medle
emmer. Kanskje du har en kam
merat som er
intere
essert i bile
er eller and
dre kjøretø
øy. Ta ham
m med på et
e møte – kanskje
k
haan/hun har lyst til å blli
medlem? Anta
all kvinnelig
ge medlem
mmer kan a
antakelig te
elles på en hånd – heer hadde det vært hyggelig
å få flere
f
med.

Kalenderr
Kalen
nderen er nå en kopii av den du
u finner på nettsidene
e våre. Ka
alenderen ppå hjemme
esiden vil alltid
a
være
e oppdatertt og hvis du trykker på
p kalende
eren nedenfor vil du komme
k
direekte til den
nne.
I fork
kant vil det bli sendt ut
u e-post om aktivitete
ene, men følg
f
med på
p hjemmeesidene!

INN
NKALLIN
NG TIL ORDINÆ
O
ÆRT ÅR
RSMØTE I HOR
RTEN O
OG OMEGN
VET
TERANV
VOGNK
KLUBB 8.
8 FEBR
RUAR 2011 KL.. 18:30
Det in
nnkalles m
med dette til årsmøte kl
k 18:30 på
å Borre stas
sjon
Dagsorde
en:
1. Godkje
enning av in
nnkalling
2. Godkje
enning av dagsorden
d
3. Valg av referent og
o møtelede
er
4. Årsberretning 2010
0
2

5. Regnskap og revisorberetning
6. Ansvarsfrihet for avgående styre
7. Valg av styre og underkomiteer
8. Eventuelt
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Vi oppfordrer så mange medlemmer som mulig til å møte denne dagen. Nominerte til styreverv og komiteer er
kontaktet av valgkomiteen før møtet så det er ikke farlig å møte opp!

STYRET 2010 (valgperiode i parentes)
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamann:

Vidar Engebretsen (2010)
Morten Næs (2009-2010)
Ragnar Aslesen (2010-2011)
Bente Spangelid (2009-2010)
Georg Olsen (2010-2011)
Gunnar F. Halvorsen (2009-2010)

Øvrige verv:
Materialforvalter:

Anders Bakke (2010)

Horten Bilmuseums
styre:

Redaksjonskomité
Stasjonsposten:

Einar Liverød (2010-2011)
Ove Sunde (2009-2010)

Morten Næs (2010)
Knut Bugaarden (2010)

Tur og løpskomité:

Bjørn Munkvold (2010)
Nils Chr. Thurmann-Nielsen (2010)

Revisor:

Lars Lunde (2010)

Valg komité:

Gunnar F. Halvorsen (2010)
Lars Lunde (2010)

Huskomité:

Gunnar F. Halvorsen (2010)

ÅRSBERETNING 2010
av Ragnar Aslesen (sekretær)

Antall medlemmer pr. 31.12.2009: 116
Antall medlemmer pr. 31.12.2010: 116, samme antall, men nye har kommet, noen frafalt.
Det har under året blitt avholdt 8 medlemsmøter og 10 styremøter, hvorav 3 med løpskomiten i
vårt lokale på Borre.
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 5 ganger, med siste nr. 46.
Bladet har blitt sendt pr. e-post til medlemmers adresse i farger, og i papirutgave til medlemmer uten epost adresse. Redaksjonen har bestått av Morten Næs og Knut Bugaarden.
Klubbens hjemmeside: www.hovk.no er fremdeles en meget viktig informasjonsside for alle klubbens
3

aktiviteter og med linker til det meste interessante innen vårt hobbyområde.
Siden har vært besøkt ca. 5500 ganger.
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusiaster.
Huskomiten har fortsatt bestått av Gunnar Felmann Halvorsen.
Klubblokalet «Borre Stasjon» gjenstår det fremdeles 6 år igjen av vår leieavtale med Jernbaneverket.
Utleie har vi fortsatt til Vikinglaget, Horten og Omegn Turistforening, Horten Marsjklubb og til de to
verkstedsplasser som disponeres av medlemmer. Dette gir et godt bidrag til totalhusleien.
Husleien har økt pga. mer aktiv vaktmestertjeneste fra Jernbaneverket.
Positivt i dette er at vi har fått drenert rundt huset, og at vi fikk uten egen kostnad og innsats
fagpersonell til å male hele huset i mai måned.
Vei- og sykkelsti arbeide har ikke medført ulempe for oss, men heller en fordel i at vi får større
parkeringsareal til f.eks. den årlige bilutstillingen.
For å holde stilen på vårt verneverdige hus har Veivesenet bl.a. benyttet eldre lysarmatur på
sykkelstien forbi huset.
Innvendig har vi anskaffet nye bord i lokalet.
Fortsatt har tirsdager vært vår samlingsdag på lokalet, både til «kaffe og bilprat», medlemsmøter,
styremøter og mange andre aktiviteter.
Hyggelige og nyttige arrangement som vi ønsker alle medlemmer å delta i.
Vår anskaffede prosjektor blir ofte benyttet til film og fremvisninger.

JANUAR
09/01: HOVK har 30 års jubileum.
12/01: Jubileumet ble feiret med besøk på Horten Bilmuseum der Kåre Kjeldsberg rekonstruerte
stiftelse prosedyren, og fortalte gamle historier. Selvfølgelig feiret med jubileumskake og
kaffe. Et hyggelig arrangement hvor det deltok 30 medlemmer.
FEBRUAR
09/02: Årsmøte med valg og diverse. Fremmøte 29 medlemmer.
16/02: Filmkveld.
MARS
09/03: Medlemsmøte, fremmøte 19 medlemmer.
APRIL
13/03: Medlemsmøte, fremmøte 16 medlemmer.
MAI
11/05: Medlemsmøte, fremmøte 25 medlemmer.
13/05: Bilutstilling på Stasjonen. I år var første gang som vi tok betalt for oppstillingsplass
kr. 50.-. Dette for å kunne premiere beste deltagere. Vi hadde 58 biler på utstillingen og
et meget bra oppmøte av publikum. Vi hadde et godt kiosksalg og gikk med hyggelig
overskudd. Dog savner vi som alltid at medlemmene stiller opp på frivillig innsats.
16/05: Sofiero Slott, Classic Car. Helsingborg. Stort svensk arrangement i en fantastisk park.
En medlemsbil deltok. Utstillingen anbefales til alle.

JUNI
04/-06/06, 6 medlemsbiler kjørte til Voss for å delta i Norgesløpet. (Vossarudl`n)
08/06: Tradisjonen tro var det igjen samling i Larvik-Sandefjords klubblokale i Hedrum for
bevertning med grillmat og med utstilling av klubb-biler. Vi stilte med 5 biler og
9 medlemmer.
12/06: Nasjonal «Bilens Dag», ble gjennomført med bilutstilling ved Marinemusikkens hus på
4

KJV. 8 biler i striregn. Ved fint vær hadde dette vært et glimrende arrangement da det
samtidig var Færderseilas. Dette som en påminnelse for årets arrangement til alle.
13/06: Åsgårdstrandsdagene, utstilling. Her stilte vi med 15 biler.
15/06: Medlemsmøte, fremmøte 26 personer.
26/06: MUSEUMSLØPET, 33 deltagere stilte opp i et meget godt vær.
Arrangementet var endret noe fra tidligere år og ble meget positivt mottatt.
Dette er et arrangement der vi har en god inntjening til vår virksomhet, og er derfor
meget viktig for oss som klubb.
Det er morsomt å være deltager, men også postmannskap har en fin dag.
Dog håper vi på at flere melder seg til frivillig arbeide på løpsdagen, da mye av arbeidet
faller på få.
29/06: Klubben hadde sin årlige hyggekveld med grillmat og tilbehør i fint vær.
Fremmøte medlemmer 40 personer.
AUGUST
10/08: Medlemsmøte, fremmøte 9 medlemmer.
17/08: Tradisjonell eldrekjøring med 15 personer fra Åsgårdstrand Eldresenter med påfølgende
bevertning på «Stasjonen». Hyggelig arrangement for eldre som de setter umåtelig stor
pris på. 6 av medlemsbilene deltok.
21/08: Utstilling av medlemsbiler på Makrellfestivalen. 15 biler deltok.
24/08: Returbesøk fra Larvik – Sandefjord klubben til grillkveld i regnvær så vi måtte holde det
innendørs. 45 personer og 13 biler besøkte oss.
31/08: Medlemsmøte/ kjøretur, 15 biler.
SEPTEMBER
14/09: Medlemsmøte, fremmøte 30 personer.
28/09: Garasjebesøk i Holmestrand hos Arild Sand. Flere prosjektbiler og andre interessante
gamle biler i et nostalgisk lokale med mange ting å feste øynene på. Hyggelig besøk
med bevertning. Vi besøkte med 31 medlemmer.
OKTOBER
02/10: Vi var på lagersalg hos Jernbaneverkets Motorklubb på Skoppum v/ Morten Tyribakken.
Som vanlig stort utvalg, billige priser, høy kvalitet og god bevertning.
12/10: Garasjebesøk hos Per L. Andersen, der vi så på hans prosjekter med Jaguar biler.
Bevertning i Berit og Pers verkstedslokalet som er like rent som den fineste restaurang.
Vi var 31 medlemmer på besøk.
26/10: Våre damers «Pizza-aften», 14 personer besøkte oss. Koselig møte med bevertning av mat
og drikkevarer.
NOVEMBER
09/11: Medlemsmøte, fremmøte 16 medlemmer.
27/11: JULEBORD på Gannestad. 31 personer fikk en meget koselig aften med fantastisk god
mat og drikke.
Foruten arrangement beskrevet her har medlemmene hver for seg og med flere vært på ulike turer
og tilstelninger ol. For å nevne noen; Utstilling i Hof, Stokke Bygdetun, Foksrød, Ekeberg.
Vi har hatt medlemmer på messer i Danmark, England, Tyskland og også deltagerbiler i Holland og
Italia.
Vi anbefaler alle å gå inn på våre hjemmesider, der de fleste arrangement som er nevnt i Årsberetning
er dokumentert med bildemateriell og beskrivelser.

Horten, 5. januar 2011
5

AR
RRANG
GEMEN
NTER
Nede
enfor kan d
du lese om
m arrangem
menter som
m enten er i regi av klu
ubben elleer andre intteressante
arran
ngementer som medllemmer øn
nsker å info
ormere om
m. Vi oppfo
ordrer alle ttil å bidra her.
h

det
Jullebord
Vårt årlige juleb
bord gikk av
a stabelen
n 27. novem
mber 2010
0. 31 juleglad medlem
mmer med følge møttte opp
til et flott arrang
gement me
ed nydelig mat og dri kke. Igjen
n hadde ikk
ke fest-kom
miteen oversett noe.
Lodd
dtrekningen
n foregikk som
s
vanlig
g etter de sstrengeste trekningsregler og vii håper at alle
a fikk me
ed seg
gevin
nstene hjem
m. Stemningen var økende
ø
uto
over kvelde
en og tilbakemeldinggene er som
m alltid possitive.
Takk
k til alle som
m bidro og til de som stod for u tleie av lok
kalene.
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Ny
ye klub
bber
Ryfylk
ke veterankjø
øretøyklubb (RVK) og Bo
org Motorhisttoriske Klubb
b (BMK) går inn i LMK ogg blir dermed
d medeiere av
a den
organ
niserte motorrhistoriske be
evegelse i No
orge. Med m
medlemsantall på henhold
dsvis 60 og 770 øker klubb
benes
medle
emsmasse m
med 130 med
dlemmer.

Les mer
m om Ryfyllke-folket på www.ryveteran.no (BMK
K har ikke egne nettsider – ennå).

50..000 ku
ulturv
vernere
e uten
n statlig støttte
LMK er
e en av de 1
12 landsdekkkende kulturb
bevarende o rganisasjone
er som ikke fikk
f én kronee i statlig støtte for 2011. I tillegg
er kjøretøy og tog fortsatt stengt ute fra mu
uligheten for å søke om midler
m
fra Kulturminnefonndet. Vi kan heller
h
ikke se
e at det
er lagtt inn tiltaksm
midler / prosje
ektpenger på
å statsbudsje
ettet for øvrig som vår org
ganisasjon kaan benytte seg av.
Alle organisasjone
ene bidro til å gi Kulturminneåret2009
9 et løft ved å motivere og
g oppfordre ssine klubber og
enkelttmedlemmerr på lokalt, re
egionalt og na
asjonalt plan
n å vise kulturvern i praks
sis.
”Den motorhistoris
m
ske bevegelsse med 50.00
00 medlemm
mer fikk i 2009 gjennomfø
ørt over 100 aarrangementter, og vi fikkk vist
frem kjøretøy
k
og a
aktiviteter ute
e blant folk, - sier styreled
der Sven Ola
av Szallies i Landsforbun
L
det av Motorrhistoriske
Kjørettøyklubber (L
LMK). - Flere
e av arrangem
mentene varr også i sama
arbeid med andre
a
kulturbbevarende orrganisasjone
er. Vi
fikk vist bredden i vår virksomh
het på en god måte, og tiilbakemeldin
nger fra begg
ge involverte departemen
nt samt
Riksantikvaren var meget posiitiv. Det er de
erfor både m
merkelig og sk
kuffende å oppleve at ressultatet av in
nnsatsen er fo
ortsatt
uteste
enging fra bå
åde departem
mental grunns
støtte og mid
dler fra Kultu
urminnefonde
et.”
Det gjjøres et egett parallelt arb
beid mot Riks
santikvaren o
og Miljøvernd
departementtet for å få åppnet døren til Kulturminne
efondet.
Det på
ågår i LMK d
derfor et interrnt arbeid som kan resulttere i flere kjø
øretøy som ”prøvekluter”
”
” der Kulturm
minnefondet må
m
forholde seg til søknader om prosjektmidle
p
er. Søknadsfrristen er 1.2.2011. Praksis her er at ”rrullende matteriell” ikke har
anledn
ning til å søkke. Likevel ka
an eventuelle
e avslag brukkes politisk fo
or å vise den
n urettferdigee praksisen. LMK finner det
d
svært urimelig at ffartøy kan sø
øke midler fra
a fondet, me n ikke for eksempel kjøre
etøy med godd norsk histo
orie. Kulturko
omiteen
skal konfronteres
k
med de even
ntuelle avslag på disse s øknadene.
Når de
et gjelder sta
atlig grunnstø
øtte til driften
n av LMK, ha
ar styret i enh
hver sammen
nheng sagt aat man kan håpe
h
- men ikkke tro
klippe
efast på dette
e. Det er uansett skuffend
de å ikke bli ””satt pris på”” for det arbe
eidet som gjø
øres. LMK ble
e likevel nå i høst
inviterrt av Storting
get til budsjettthøringene i Kultur- og M
Miljøkomiteen
n (20.10) sam
mt Kulturkom
miteen (26.10
0), og fikk beg
gge
stederr holde innlegg som viste
e arbeidet me
edlemmene, klubbene og
g landsforbun
ndet gjør for norsk kjørettøy- og
samfe
erdselshistoriie.
Det gjjenstår nå å se om dette er nok for å bli tilgodesettt i de interne
e komitébeha
andlingene. Disse avgir sin
s endelige
innstilling til Stortin
nget som ved
dtar budsjettet i begynne
elsen av dese
ember. LMK påpeker at ddet er første året vi er inkkludert i
dsjettprosesssene, men mener
m
å være
e godt kvalifis
sert for en be
evilgning alleerede for 2011.
disse politiske bud
Kulturrvernforbundets 19 organ
nisasjoner ha
ar 203.000 m
medlemmer. 12
1 av disse med
m til samm
men 75.000 medlemmer
m
s
står
altså i øyeblikket u
uten statlige midler til sin samfunnsga
agnlige aktiviteter.
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Til

Re
eturadresse:
Ho
orten og Omeegn Veteranvognklubb
Kirkebakken 1 C, 3184 Borrre

Vi stø
øtter Horten
H
og Om
megn Veteranvog
gnklub
bb:
Inge
eniør- og blikk
kenslagerfirma lokalisert i Horten.
H
Vi utfø
ører en
rekk
ke tjenester in
nnen ventilasjo
on, kjøling og blikkenslagarrbeider.
Vi ta
ar oppdrag inn
nen nybygg, prosjektering
p
og
o gjennomfø
øring, til
oppgraderring eller serviice av eksisterrende anlegg.
Vi tar deg hele veien mot et bedre
e inneklima!

TK-Tradin
ng AS, Kn
natten, 318
80 NYKIRK
KE
Tlf. 33 07 82 66, Fax. 33
3 07 80 84
Kvalitetsfyrrverkeri til aalle anlednin
nger hele årret.

Tomtegata 6, 3183 HOR
RTEN – telefon
n: 33 02 00 80
0

Brom
msveien 7, 3183 Horten
33 04
4 93 04

Vesstfoldgata 20, 3080 HOLMESTTRAND
Tel: 938 0
01 430 (Tommy
y) - wwwracing
gservice.no

www.tilhhengere.no
o

Ledig annonseplass

Ledig annnonseplas
ss

Rekla
ame i ST
TASJON
NSPOSTEN
Siste side i STA
ASJONSPOST
TEN er delt inn
n ti annonsefe
elter. Disse se
elges til firmaer for kroner 1.0000,- per styk
kk per år for å
finan
nsiere utsende
elsen av STAS
SJONSPOSTE
EN. Vi er på ja
akt etter flere annonsører
a
og
g ber medlem mene om å hjjelpe oss med å
finne disse. Kontak
kt redaksjonen
n på 905 3203
32 eller e-post: post@hovk.nno
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