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ÅRSBERETNING 2020 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2019:  126 
Antall medlemmer pr. 31.12.2020:  124 noen nye har kommet til og noen har falt fra gjennom året.  
 
Kunngjøring: 
2 av våre medlemmer har gått bort i 2020. Einar Dag Jacobsen og Gunnar Rostad. Begge hadde 
vært medlemmer i klubben i lang tid.  Vi lyser fred over deres minne. 
 
Det har under året blitt avholdt 4 medlemsmøter, 8 styremøter (5 på stasjonen og 3 digitale), og 29 
tirsdagsmøter i vårt lokale på Gamle Borre Stasjon.  Tirsdags-møtene har vært avholdt i henhold til 
myndighetenes Corona-restriksjoner. 
  
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 3 ganger - nr. 82, 83 og 84. 
Bladet har blitt sendt pr. e-post (i farger) til medlemmers adresse, i papirutgave til medlemmer uten e-
postadresse, og ligger på web siden (i farger). Redaksjonen har bestått av Morten Næs og Knut 
Bugaarden. Vi takker redaksjonen for godt utført arbeide. 
Morten Næs har meddelt HOVK styret at han gir seg som redaktør for Stasjonsposten. Det samme gjelder 
også Knut Bugården. Det betyr at Stasjonsposten legges ned etter siste planlagte nummer 85. 
 
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 totalt 41.691 ganger siden hjemmesiden ble opprettet i 2009. 
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusiaster, og den inneholder et komplett bildemateriale fra alle 
våre aktiviteter, besøkende og medlemmers kjøretøy. 
Vi har fått en ny og flott hjemmeside. Vi retter en spesiell takk til Morten Næs som har utarbeidet denne, 
samt katalogisert alle bilder etter årstall og beskrivelse. 
 
Hus-komitéen har bestått av Gunnar Feltmann Halvorsen. 
Leiekontrakten med Bane NOR Eiendom AS varer ut 2023. 
Vi har fremleie til Vikinglaget og de to verkstedsplassene disponeres av medlemmer. 
Aktiviteten her er åpen, og medlemmer kan komme når som helst å besøke lokalet samtidig som det er 
åpent for publikum under våre aktiviteter. Pr. dags dato er det en MGA Coupe 1957 modell som det skal 
gjøres vedlikehold på.  I garasjen står også en Lloyd Arabella 1960 modell som det skal gjøres overhaling 
på. 
Tirsdager er vår samlingsdag på lokalet, både til "kaffe og bilprat", medlemsmøter, styremøter og mange 
andre aktiviteter.  I sommersesongen flyttes dette til mandag for å ikke komme i konflikt med treff på 
brygga. 
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JANUAR 
 
07.01: Styremøte  
09.01: 40 års jubileum, fremmøte av 31 medlemmer, Per «Buick» Johansen ble utnevnt til klubbens første 

Æresmedlem 
14.01: Medlemsmøte, fremmøte av 21 medlemmer. Ole Bjerkebæk viste bilder fra et bilmuseum i Tiblisi,  

Georgia 
 
FEBRUAR 
 
04.02: Styremøte  
11.02: Årsmøte med valg og diverse, fremmøte av 23 medlemmer 
 
MARS 
 
03.03: Styremøte 
10.03: Medlemsmøte, fremmøte av 25 medlemmer. Arnold Arnesen fra Stokke, holdt foredrag om den 

tragiske Rjukan ulykken hvor 5 personer døde 
 
APRIL 
 
02.04:  Styremøte (telefon møte) 
 
MAI 
 
07.05:  Styremøte (telefon møte) 
17.05: Det ble en kjøretur rundt i Horten så vi kunne vise fram våre veteranbiler 
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JUNI 

05.06: Kaffe og Bilprat 
15.06: Biltur til Løvøya, MEN, det ble det ikke Løvøya, denne gangen, det var "fullt" grunnet  

sommervarmen så det ble en hyggelig kjøretur til Revetal for alle 18 ekvipasjene. Der ble 
det is og leskedrikk før turen gikk tilbake 
 

 
 

 
JULI  
 
Ferie 
 
AUGUST 
 
03.08: Styremøte 
10.08: Medlemsmøte, kjøretur til Løvøya med siste stopp på Horten Bilmuseum - 18 biler deltok 
31.08:  Phoenix Get Together  
 
SEPTEMBER 
 
14.09: Medlemsmøte, fremmøte 20 medlemmer. Besøk hos Arild Colban på Rygland Gård 
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OKTOBER  
 
07.10: Styremøte 
16.10: Våre damers «Pizza aften» ble dessverre avlyst grunnet Corona pandemien 
 
NOVEMBER 
 
06.11: Styremøte 
30.11: HOVK julebordet måtte dessverre avlyses grunnet Corona pandemien 
 
DESEMBER 
 
03.12: Styremøte 
Det var 4 "bilprat og kaffemøter" i desember. 
 
Vi anbefaler alle å gå inn på vår hjemmeside www.hovk.no der de fleste arrangement som er nevnt i 
årsberetning er dokumentert med bildemateriell og beskrivelser. 
 
Det har vært et meget TRIST år. Etter 12. mars ble det meste stengt ned grunnet Corona pandemi. Ingen 
utstillinger, treff osv., men det ble likevel et bra økonomisk år. En stor takk til alle som har bidratt, og ikke 
minst våre medlemmer som spiller Lotto etc. (fortsett med det). Grasrotandelen er et godt tilskudd til 
klubbkassa.  Vi vil rette en spesiell takk til de som holder Stasjonsområdet rent og ryddig til enhver tid. 
Gressklipping, planering av grus etc. Disse er: Vidar Kringlum, Morten Silden og Jon Troberg.  
 

 
Og takk til Vaffelmester Georg Erik Olsen som passer på at det bestandig er nystekte vafler på plass på 
klubben. Hvis Georg ikke skulle være til stede, har vi en god erstatter i Vidar K. 

 
Horten, 31. januar 2021  

Thor Thygesen, sekretær 


