STASJONSPOSTEN

Nr. 53

Medlemsblad for Horten og Omegn Veteranvognklubb 6. jan. 2012
Gamle Borre Stasjon, Kirkebakken 1C, 3184 Horten

Innkalling til årsmøte
Innspill til ”STASJONSPOSTEN”:
Har du innspill til vårt medlemsblad, kontakt redaksjonen:
Morten Næs og Knut Bugaarden. E-post: post@hovk.no

Styret og redaksjonen informerer
Atter et år er forbi og vi skriver 2012. Vi ønsker alle medlemmer et riktig godt nytt år. Når dette skrives
er undertegnede i Thailand. Etter 2 uker med leiebil, venstrekjøring og knapt noen kjøreregler kan
man være glad man har overlevd. Det betyr nye utgaver av Stasjonsposten i 2012 også. Klubben har
lagt et aktivt år bak seg hvor vi har arrangert både Museumsløp og hatt vår årlige utstilling. I dette
nummeret av Stasjonsposten kan du lese om dette i årsberetningen for 2011. Styret kaller også inn til
ordinært årsmøte og oppfordrer så mange som mulig til å delta. Valgkomiteen er i gang og hvis noen
ønsker å bidra så oppfordrer vi å ta kontakt. Det er trivelig å være med i klubbarbeid og mange
spennende oppgaver venter.
På kjøretøyfronten er det mye som skjer i de ulike garasjene og vi håper å kunne få komme på besøk
hos noen av dere i løpet av året. Ta kontakt med styret hvis du har eller kjenner noen som vi kunne
komme på besøk til. Garasjebesøk er alltid populært og er til inspirasjon for alle og enhver.
Stasjonsposten trenger også artikler og har du noe du tror vil passe vennligst ta kontakt.

Kalender
Kalenderen er nå en kopi av den du finner på nettsidene våre. Kalenderen på hjemmesiden vil alltid
være oppdatert og hvis du trykker på kalenderen nedenfor vil du komme direkte til denne.
I forkant vil det bli sendt ut e-post om aktivitetene, men følg med på hjemmesidene!

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN OG OMEGN
VETERANVOGNKLUBB 14. FEBRUAR 2012 KL. 18:30
Det innkalles med dette til årsmøte kl 18:30 på Borre stasjon
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og møteleder
4. Årsberetning 2011
5. Regnskap og revisorberetning
6. Ansvarsfrihet for avgående styre
7. Valg av styre og underkomiteer
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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 2011 (valgperiode i parentes)
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ÅRSBERETNING 2011
Antall medlemmer pr. 31.12.2010: 116
Antall medlemmer pr. 31.12.2011: 120 - noen nye har kommet og noen frafalt.
Det har under året blitt avholdt 9 medlemsmøter og 11 styremøter, hvorav 2 med løpskomiten i
vårt lokale på Borre.
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 5 ganger, med siste nr. 52.
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 aktiviteter
og med linker til det meste interessante innen vårt hobbyområde.
Siden har vært besøkt ca. 3700 ganger i år, totalt 9200
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusiaster, og den inneholder et komplett bildemateriale fra alle våre
aktiviteter og besøkende og medlemmers kjøretøy.
Huskomiten har bestått av Gunnar Feltmann Halvorsen.
Klubblokalet «Borre Stasjon» gjenstår det fremdeles 5 år igjen av vår leieavtale med Jernbaneverket.
Utleie har vi fortsatt til Vikinglaget, Turistkontoret, Marsjklubben og til de to verkstedsplasser som disponeres av
medlemmer. I år er det utarbeidet nye utleieregler og leiesum for disse verkstedsplassene.
Aktiviteten her er åpen, og medlemmer kan komme når som helst å besøke lokalet, samtidig som det er åpen
for publikum under våre aktiviteter. Pr. dato er det en Fiat og en MGA under restaurering.
Fortsatt er ikke eiendommens tomteareal etter veiutbyggningen satt i stand mot øst. Vi har utført grovplanering
og håper at den under våren «setter» seg, slik at vi kan benytte plassen til parkering for våre arrangementer.
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Tirsdager er 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 på.
JANUAR
04/01: Styremøte
11/01: Medlemsmøte, 22 medl.
25/01: Garasjebesøk hos John Wallentin i Våle. 35 medlemmer.
FEBRUAR
01/02: Styremøte
08/02: Årsmøte med valg og diverse. Fremmøte 25 medlemmer.
MARS
01/03: Styrmøte
08/03: Medlemsmøte. Fremmøte 24 medlemmer.
29/03: Styremøte
APRIL
05/04: Besøk på Jernbaneverkets Motorklubb på Skoppum med bevertning.
23 medlemmer deltok.
12/04: Medlemsmøte. Fremmøte 23 medlemmer.
MAI
03/05: Styremøte
10/05: Medlemsmøte, fremmøte 20 medlemmer.
22/05: Flere av medlemmene var deltagere på bilutstilling i Hof.
JUNI
02/06: Vår årlige kjøretøyutstilling på Borre Stasjon.
Totalt 130 biler, og 25 motorsykkler og andre kjøretøy.
Populær utstilling der vi nå ved «fint vær» begynner å få plassproblem.
Den gir ett stort bidrag til vår økonomi, og er viktig for oss.
Dog forutsetter det at medlemmer positivt stiller opp som frivillig mannskap denne dagen.
07/06: Styremøte
12/06: Åsgårdstrandsdagene - vi stilte opp til bilutstilling i Strandparken med 49 biler biler inkl. besøk fra
Veteran VW Klubben og Tønsberg Automobilklubb
14/06: Kjøretur til Larvik-Sandefjords klubblokale i Hedrum, for
bevertning med grillmat og med utstilling av klubb biler. Vi stilte i år med 9 biler.
19/06: Bilutstilling på Stokke Bygdetun der vi i år pga. dårlig vær kun stilte med 3 biler.
25/06: MUSEUMSLØPET, 35 deltagere stilte opp i et meget godt vær, mot 33 i fjor.
Nye poster, men ca. samme kjørerute som året før. Dette arrangementet ble godt 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.
28/06: Klubben hadde sin årlige hyggekveld med grillmat og tilbehør i fint vær.
Fremmøte medlemmer 36, og 16 biler.
AUGUST
02/08: Styremøte.
09/08: Medlemsmøte, 23 personer.
16/08: Eldrekjøring helt identisk med i fjor; 15 personer fra Åsgårdstrand Eldresenter, 6 biler.
Rundtur og bevertning.
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19/08: Fellestur til Vivestad Høstmarked, med utstilling av kjøretøy, 7 medlemsbiler deltok.
21/08: Vestfoldutsilling på OBS! i Sandefjord, der vi møte opp med 5 medlemsbiler.
24/08: Returbesøk fra Larvik – Sandefjord klubben til (Grillkveld). Flott vær og hyggelig
samvær, der vi var 43 biler og 70 personer.
SEPTEMBER
06/09: Styrmøte
13/09: Medlemsmøte, fremmøte 24 personer.
25/09: Flyet START 100 årsjubileum der Lars stilte med sin gamle fine Mercedes.
27/09: Ryddedag på «Stasjonen», 15 medlemmer, vi fikk sortert kastet og gitt bort materiell.
OKTOBER
04/10: Styremøte
11/10: Medlemsmøte, 24 medlemmer.
22/10: Modellmesse i Borrehallen, der vi stilte med 3 biler.
24/10: Våre damers «Pizza aften». Totalt var vi 30 personer. Koselig møte med bevertning av mat
og drikkevarer.
NOVEMBER
01/11: Styremøte
08/11: Medlemsmøte, fremmøte 23 medlemmer.
26/11: Julebord på Gannestad. 31 personer fikk en meget koselig aften med fantastisk god
mat og drikke. I år hadde vi fått igang endel hyggelige aktiviteter med Quis og god
dansemusikk. Undertegnede RA var toastmaster.
DESEMBER
06/12: Styremøter
13/12: Medlemsmøte med 18 personer.
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, 1. januar 2012
Ragnar Aslesen
Sekretær

ARRANGEMENTER
Nedenfor kan du lese om arrangementer som enten er i regi av klubben eller andre interessante
arrangementer som medlemmer ønsker å informere om. Vi oppfordrer alle til å bidra her.

Julebordet
Vårt årlige julebord gikk av stabelen 26. november 2011. 29 glade medlemmer med følge stillte pene i
tøyet til årets siste feiring. Mat og drikke stod til Michelen stjerne og fest-komiteen hadde som vanlig
full kontroll på arrangementet. Ragnar loset oss trygt gjennom kvelden, Jan var quis-master og
enkelte måtte også til pers i konkurranser som krevde svært mye av deltakerne. I i år var det også
mulighet for å få seg en svingom på gulvet. Takk til alle som bidro inkludert de som stod for rydding og
oppvask samt til de som stod for utleie av lokalene.
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Nytt av året var quis – master!

Her stillte det store krav til presisjon!
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LMK og Tennant/Gjensidiges informasjon om fusjonering

ALLE kunder i Tennant har i november fått et brev som sier at deres eksisterende forsikringer videreføres med
Gjensidige Forsikring som forsikringsgiver. Dette har ingenting med LMK/klubbene og oppsigelsen av avtalen
med Tennant å gjøre. Forsikringsselskapet har nemlig plikt til å informere alle sine kunder om slike fusjoner som
nevnt i brevet. LMK Forsikring vil selv kontakte alle som har en LMK Forsikring for å gi god informasjon, og
svare på eventuelle spørsmål.
Forsikringsselskapet Gjensidige kjøpte Tennant for et par år siden, men først nå tar de over Tennant med "hud
og hår". Slike endringer plikter selskapene å opplyse sine kunder om. Dette betyr altså ingenting i forhold til dine
forsikringer i Tennant. Det betyr heller ingenting for LMK.
Når det gjelder flyttingen blir alle som har LMK Forsikring kontaktet av de som jobber med LMK Forsikring i det
nye selskapet. De vil informere og svare på spørsmål i tillegg til å høre om det kan legges inn eventuell
oppdatert informasjon om klubbtilhørighet, kjøretøy og annet som er relevant før flytting av forsikringen(e). Det
kan også være at noen ønsker å bli i Tennant selv om man mister Helforsikringen og/eller de andre LMK
Forsikringene som Restaurering-, Lager-, Blivende Klassiker- og/eller Oppstillingsforsikringen. Derfor blir det
gjort på denne måten.
Du/dere behøver altså ikke gjøre noenting

FIVA World Rally 2012 i Berlin
16-20 mai 2012 bør man som motorhistorisk entusiast vurdere å tilbringe i Berlin uansett om du deltar eller
ikke. Den tyske klubben Allgemeiner Schnauferl-Club e.v. er tildelt løpet, og mer informasjon finner du på
www.asc-gruppe-berlin.de. Allerede nå lover klubben stor oppslutning fra byens innbyggere og beboere i
områdene langs løypa. En ”oval” helg torsdag til søndag i mai kan kanskje være en idè?
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Til

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

Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb:
Ingeniør- og blikkenslagerfirma lokalisert i Horten. Vi utfører en
rekke tjenester innen ventilasjon, kjøling og blikkenslagarbeider.
Vi tar oppdrag innen nybygg, prosjektering og gjennomføring, til
oppgradering eller service av eksisterende anlegg.
Vi tar deg hele veien mot et bedre inneklima!

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

Tomtegata 6, 3183 HORTEN – telefon: 33 02 00 80

Visste du at du kan kjøpe bildeler hos oss, vi har slitedeler, filter, pusserblader,
støtdempere osv + et meget godt utvalg i det meste av verktøy i høy kvalitet og
kjente merkevarer.
I tillegg har vi ALT av kjemi fra polish til verkstedsgolv vask !
Som medlem i Veteranbilklubben får du 20% på alt av kjemi og 10% på polish
Tlf. 33 04 18 89 Fax. 33 04 41 72 mail. post@industrivarer.as www.industrivarer.as

Bromsveien 7, 3183 Horten
33 04 93 04
www.tilhengere.no

Vestfoldgata 20, 3080 HOLMESTRAND
Tel: 938 01 430 (Tommy) - wwwracingservice.no

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Reklame i STASJONSPOSTEN
Siste side i STASJONSPOSTEN er delt inn ti annonsefelter. Disse selges til firmaer for kroner 1.000,- 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 905 32032 eller e-post: post@hovk.no
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