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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:                    Vidar Engebretsen (2010) 
Nestformann:              Morten Næs (2009-2010) 
Sekretær:                    Ragnar Aslesen (2010-2011) 
Kasserer:                    Bente Spangelid (2009-2010) 
Styremedlem:             Georg Olsen (2010-2011) 
Varamann:                  Gunnar F. Halvorsen (2009-2010) 
  
Øvrige verv: 
Materialforvalter:         Anders Bakke (2010) 
  
Horten Bilmuseums  
styre:                           Einar Liverød (2010-2011) 
                                    Ove Sunde (2009-2010) 
  
Redaksjonskomité       
Stasjonsposten:          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 e-
post adresse. Redaksjonen har bestått av Morten Næs og Knut Bugaarden. 
 
Klubbens hjemmeside: www.hovk.no er fremdeles en meget viktig informasjonsside for alle klubbens 
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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 
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            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 
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