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Referat fra årsmøtet
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
Våren kom tidlig i år og nå i begynnelsen av mars har vi allered hatt temperaturer som nesten tilsvarer
en middels god sommer. Det betyr ofte at mange prøver grom-kjøretøyet tidligere enn vanlig. Mange
motorsykler er allerede på veien og veteranbiler er også blitt observert. Dessverre leste vi om en
utforkjøring på Tjøme hvor en fin veteranbil fikk store skader. Hvorvidt dette skyldes føre eller andre
ting vites ikke, men det er nok lurt å vente litt før man prøver seg på veien. Heldigvis gikk det bra med
føreren. Mange har vel lagt merke til saltet som ligger som et hvit teppe enkelte steder. Kanskje ikke
det man helst vil ha under grombilen heller...
Det jobbes også iherdig i medlemsgarasjene. De fleste har vel fått med seg MG’en til Gunnar som
står i garasjelokalet på klubben. Her jobbes det flittig og veldig artig å få en prosjektbil tilbake i
klubblokalet. Det er til inspirasjon for alle. Takk til Gunnar som villig deler sine erfaringer med oss.
Den årlige utstillingen er jo et av klubbens høydepunkter og mange har nok som mål å bli ferdig innen
den tid.
Årsmøtet ble gjennomført i februar og de fleste i styret tok gjenvalg. Vi passer på å takke de som går
av og de som tar videre gjenvalg. Vi synes vi har fått en bra sammensetning av styre og komiteer og
ser frem til å kunne arrangere både ustillingen og Museumsløpet i år. Referat fra årsmøtet kan du lese
mer om i dette nummeret.
Vi har i mange år hatt et tett samarbeide med Jernbanepersonalets Motorklubb. Etter Ole Morten
Tyribakkens bortfall har dette lageret blitt flyttet til Røyken. Vi har dog fått til en ordning hvor vi har
mulighet til bestillinger noen ganger i året. Dette foregår via vår materialforvalter.
Våre to arrangementer er som vanlig den årlige utstillingen som i år avholdes 20. mai og
Museumsløpet som arrangeres 30. juni. Som alltid er vi avhengig av dugnadsånd og lister er hengt
opp på oppslagstavla hvor man kan skrive seg opp for å hjelpe til. Vi trenger folk til mange funksjoner
og håper flere vil stille opp. Vi har ennå ikke bestemt hva vi gjør med de «nye» arealene ut mot
rundkjøringen. Det ble gjort en del arbeid i fjor høst og vi håper at det har «satt seg» slik at vi kan
benytte området når vi arrangerer utstillingen. Det er jo en flott plass for å markedsføre at det foregår
en hobbykjøretøy utstilling.
Klubben ønsker fortsatt å foreta flere aktiviteter hvis medlemmene ønsker dette. Vi oppfordrer
medlemmene til å snakke om/vise bilder fra sine prosjekter/treff eller turer, invitere til garasjebesøk
eller foreslå turer eller reise sammen på treff. Vi har forsøkt å få til noen treff med overnattinger, men
det er sikkert mulighet til å gjøre mer av slikt hvis medlemmene ønsker det. Kom med forslag – vi
ønsker en mer aktiv klubb enn hva som kanskje er tilfelle nå.
I kalenderen på hjemmesiden www.hovk.no finner du nå svært mange av arrangementene som vil
foregå her på Østlandsområdet. Har du tips om andre – gi beskjed til oss.
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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!

Referat fra årsmøtet 14.02.2012
Møtet ble holdt i klubbens lokaler på Borre.
Antall fremmøtte medlemmer var 24.
Klubbens kasserer Bente Spangelid og kasserer Ragnar Aslesen var forhindret i å møte. Øvrige
styremedlemmer var representert.
Som møteleder ble klubbens formann Vidar Engebretsen valgt og referent var Niels Chr. ThurmannNielsen.
Innkallingen til årsmøte ble godkjent.
Dagsorden ble godkjent.
Årsberetningen ble lest opp av Gunnar F. Halvorsen og godkjent uten bemerkninger.
Regnskapet ble gjennomgått av Morten Næs. Året 2011 ga et lite overskudd.
Det ble bemerket at overskuddet kunne ha vært bedre grunnet utgiftene til julebordet for 2010 som ble
ført i 2011. Klubben kan spare noen kroner om Stasjonsposten blir distribuert kun elektronisk
så det er viktig at alle med email adresse oppgir dette til Morten Næs.
Lars Lunde som har revidert klubbens regnskap hadde bare positive kommentarer.
Regnskapet ble godkjent av årsmøte med ansvarsfrihet for styret.
Valgkomiteens leder Gunnar Halvorsen gikk gjennom forslag til styret for 2012.
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Ragnar Aslesen trekker seg som sekretær og Gunnar Halvorsen sa seg villig til å overta den rollen.
Johhny Bommen trer inn som varamedlem i styret.
Den nye LMK komiteen i klubben består av Per Lie Andersen og Svein Andreassen.

Her er det nye styret for 2012 godkjent av årsmøtet:
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamann:

Vidar Engebretsen (2012)
Morten Næs (2011+2012)
Gunnar F. Halvorsen (2012+2013)
Bente Spangelid (2011+2012)
Georg Olsen (2012+2013)
Jonny Bommen (2012+2013)

Øvrige verv:
Materialforvalter:

Jan Harto Stiansen (2011+2012)

Horten Bilmuseums
styre:

Redaksjonskomité
Stasjonsposten:

Einar Liverød (2012+2013)
Ove Sunde (2011+2012)

Morten Næs (2011+2012)
Knut Bugaarden (2011+2012)

Tur og løpskomité:

Bjørn Munkvold (2012)
Nils Chr. Thurmann-Nielsen (2012)
Ragnar Aslesen (2012)
Knut Bugaarden (2012)

Revisor:

Lars Lunde (2012)

Valg komité:

Ragnar Aslesen (2012+2013)
Gunnar F. Halvorsen (2012)

Huskomité:

Gunnar F. Halvorsen (2011+2012)

Forsikringskomité:

Per Lie Andersen (2012+2013)
Svein Andreassen (2012+2013)

Kontingenten for 2012 blir uforandret, kr. 350,Årsmøte hevet.
Årsmøte ble avsluttet på skikkelig måte med kaffe og kaker. Etter en hyggelig samling var det mange
som tok turen innom klubbens verksted for å sjekke fremgangen i Gunnar Rostads fine MG prosjekt.
Vi gleder oss til å se resultatet av dette prosjektet!
Horten 14.2.2012
Niels Chr. Thurmann-Nielsen
Referent
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Tirsdagskvelder
Nedenfor vises litt bilder fra tirsdagskvelder i løpet av vinteren
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Kulturminnefondet – avslag og klager
Kulturminnefondet avslo i utgangspunktet å realitetsbehandle søknadene, og
opprettholdt etter klage sine avslag om å realitetsbehandle søknadene på lik linje med
søknader om støtte til andre kulturminner.
LMK ba i januar 2012 statssekretæren derfor om å lese den klagen som ble sendt til
Miljøverndepartementet om feil rettsanvendelse. Kulturminnefondets forskrifter og
retningslinjer tilsier at fondet skal behandle søknader om prosjektmidler til
kulturminner. At noen har funnet på at det ikke skal tildeles "løse" kulturminner er like
irrelevant som om faste kulturminner skulle vært utestengt. Av de mest "løse" og
bevegelige kulturminner vi har er fartøy, og det er derfor merkelig at disse gis
anledning til å søke Kulturminnefondet om midler når andre bevegelige kulturminner
ikke kan. Direktør Jon Suul i Kulturminnefondet peker på at ifølge forskriften skal alle
typer kulturminner kunne gis støtte, men at de følger praksis mht bevegelige
kulturminner.
LMK mener bestemt at den motorhistoriske bevegelse i Norge må gis adgang til å
søke. LMK ber derfor Miljøverndepartementet om å følge forskriften og omgjøre
Kulturminnefondets avslag på å realitetsbehandle søknaden.
29. februar fikk LMK svar fra statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet
som er øverste myndighet for Kulturminnefondet:
Vedr Norsk kulturminnefond - tolkning av retningslinjer for tildeling av midler.
Takk for brev der dere på nytt tar opp spørsmålet om å endre kulturminnefondets
praksis om ikke å gi tilskudd til rullende materiell. Som jeg svarte i mitt brev av
8.7.2010 er dette en problemstilling som er relevant og viktig å ta tak i. Jeg forstår at
dere har et sterkt ønske om å endre praksis. Klagesaken som dere henviser til er til
behandling i departementet, og jeg kan som dere sikkert forstår ikke kommentere den.
Jeg kan imidlertid love dere at vi i forbindelse med at det skal fremmes en ny
stortingsmelding om kulturminner som skal legges fram i 2013, vil ta opp disse
problemstillingene og vurdere dem nærmere. Jeg vil igjen takke dere for det viktige
arbeidet dere gjør og det engasjementet dere viser på et svært viktig område.

Tunge Ting
Kjøretøy over 7500 kilo har fått ganske stor oppmerksomhet av LMK Forsikring de
siste månedene. Diskusjonene med LMKs nye forsikringsamarbeidspartner har vært
fruktbare. Du kan bl.a. nå oppbevare ditt tunge kjøretøy utendørs - med like god
dekning som de innendørs!
De nye vilkårene er at kjøretøy over 7,5 tonn kan oppbevares i plasthall eller på andre
måter under tak (carport). Dette medfører kun en endring mht besiktigelse. Disse skal
da besiktiges hvert 5. år.
Lastebil med totalvekt f.o.m. 7,5 tonn skal primært ikke kjøres med større last enn 50
% av nyttelast angitt i vognkortet. En annen endring er at dersom nyttelast overstiger
50 % skal dette på forhånd meldes LMK Forsikring. I utgangspunktet ønsker LMK
Forsikring kun å registrere hyppigheten av transport der nyttelasten overstiger 50 %.
Om dette skulle vise seg å være et problem mht skadestatistikk, så vil LMK og
forsikringsselskapet diskutere en løsning basert på erfaringene.
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FIVA World Mc Rally 2012 i Italia
La Bella Italia! Opplev dette fra din motorsykkel i sommer 28.6 til 1.7 med hyggelige med-entusiaster
fra mange land. Det årlige motorsykkelrallyet kjøres i området rundt miniputtstaten San Marino øst for
Firenze nær Adriaterhavet, og kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse!
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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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