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STYRET OG REDAKSJONEN INFORMERER
Som de fleste kanskje har fått med seg så har Gamle Borre Stasjon fått nye vinduer i løpet av året. Når
”Påsan” i fjor malte vinduene innvendig, forsvant formelig penselen igjennom vinduskarmen og det
var bidragsyter til at vi i dag har helt moderne vinduer som løfter bygget ytterligere. Dessverre opplevde vi også et innbrudd i løpet av sommeren hvor alt vårt tekniske utstyr i møterommet (prosjektor, DVD spiller etc) ble stjålet. Innbruddstyven var visst en kjenning av politiet og bla tatt kort tid
etterpå, men ikke noe av vårt utstyr ble funnet. Heldigvis har vi god forsikring og alt utstyr er nå blitt
innkjøpt og er klar til montering på nyåret. Det har dog gjort at vi ikke har kunnet møterommet slik vi
har ønsket, men er snart tilbake med tipp topp fasiliteter.
Det har vært en aktiv høst med flere arrangementer og aktiviteter. I dette nummeret kan du lese mer
om:

I DETTE NUMMERET KAN
DU LESE MER OM:
Damenes Aften
Julebordet
Eldrekjøringen
Veteranbildag på Tofte
Vestfoldtreffet
Vestford 2013
Grillkveld hos LSVK

NYE MEDLEMMER:

Vi ønsker følgende nytt medlem velkommen til klubben:
Hans Nicolaysen, Horten
Tor Arne Almås, Stokke
Fred Åge Berntsen, Horten

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN OG
OMEGN VETERANVOGNKLUBB 11. FEBRUAR 2014 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 2013
5. Regnskap og revisorberetning
6. Ansvarsfrihet for avgående styre
7. Valg av styre og underkomiteer

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 så det er ikke farlig å møte opp denne kvelden.

2. HOVK.NO

DAMENES AFTEN/PIZZAKVELD
Ingen høst uten damenes Aften hvor pizza står på bordet. Dette er en ypperlig anledning for våre bedre
halvdeler til å komme og treffe likesinnede. Det er jo også en anledning til å se sin mann som sikkert tilbringer mange kvelder i garasjen… Pizza hjulene snurret denne kvelden og det summet godt i lokalet. Det
betyr god stemning og et bra initiativ for alle til å dele erfaringer både som kvinne og mann. Vi gleder oss
allerede til 2014. Takk til de som bidro!

3. HOVK.NO

JULEBORDET
Julebordet ble arrangert på Gamle Borre Stasjon da antall påmeldte denne gangen kun var ca. 25 personer. Det satte dog ikke noen demper på stemningen og det ble en svært hyggelig kveld med nydelig
mat og drikke. Vår Quiz Master stilte som vanlig opp og det var en svært engasjert gjeng som løste seg
gjennom den ene oppgaven etter den andre. Vinnerlaget ble behørig premiert. Loddtrekningen var
heller ingen nedtur og mange fikk premier de kommer til å få mye glede av. Store smil ble observert
rundt alle bord! Vi takker alle som stod på for å lage et hyggelig julebord.

DIVERSE ARRANGEMENTER
Eldrekjøring med
Åsgårdstrand Eldresenter
Vi var 8 biler (hvorav 3 stk 2-setere) med 18 personer fra Åsgårdstrand eldresenter som kjørte fra
Åsgårdstrand til Horten. Her ble det en tur på ca.
1 time rundt i Horten før vi kjørte til Borre Stasjon
for kaffe og kaker.
Turen gikk veldig bra. ”Påsan” kjørte først med
Buicke´n og gjestene var veldig fornøyd. Som takk
for hjelpen fikk vi en konfekteske til klubben +
dagens Rose i Gjengangeren 30.august 2013

I garasjen
Vi har for tiden 2 prosjekter i garasjen. Einar lager
en henger av en gammel Lloyd og Georg skal gjøre
en motorrenovering på sin MGA. Det er spennende
å ha prosjekter og morsomt å følge disse i løpet av
vinteren.

Ekeberg markedet
Som sedvanlig ble Ekeberg markedet gjennomført i september, og været viste seg heldigvis fra
sin fineste side. Mange fant derfor veien til årets
store bil- og ”skrammel” marked. Vi som har gått
der noen år ser nok mye av de samme tingene år
etter år, men fortsatt er det mulig å gjøre gode
kjøp. Men mange tror nok at mye fortsatt er gull
verdt… Flere medlemmer ble observert denne
lørdagen og vi håper alle fant noe som kan komplettere enten kjøretøy, garasje eller hjem. Sikkert er det at det blir en ny sjanse 3. mai 2014.
6. HOVK.NO

VESTFORD
2013

HOVK ble forespurt av VestFord om utlån av tomten til Gamle Borre stasjon slik at årets VestFord treff
kunne bli arrangert. 90 ulike Forder dukket opp denne flott sommerdagen og det var mange flotte
eksemplarer som ble vist frem. Mangfoldet som Ford representerer – både fra USA og Europa viser
hvilken bilgigant vi har med å gjøre. De fleste av oss har vel alle hatt et forhold til en eller annen Ford
– kanskje med litt blandet erfaring, men uansett kvalitetsutfordringer består merket i dag sterkere enn
noen gang. Det var mange sjeldne modeller og se og viser også hvilken posisjon Ford hadde innen racing, spesielt på 60-tallet.
HOVK stod for kiosksalget denne dagen og vi takker medlemmene som stilte opp for klubben på slik
flott sommerdag.

7. HOVK.NO

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

REKLAME I STASJONSPOSTEN

Siste side i SATSJONSPOSTEN er delt inn i ti annonsefelter. Disse selges til firmaer for 1000 kr per
stykk per år for å finansierer utsendelsene av STASJONSPOSTEN. Vi er på jakt etter flere annonsører
og ber medlemmene om å hjelpe oss med å finne disse. Kontakt redaksjonen på 905 320 32 eller
epost: post@hovk.no
Innspill til “STASJONSPOSTEN”.
Har du innspill til vårt medlemsbald, kontakt redaksjonen: Morten Næs og Knut Bugaarden.
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