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Veterankveld/spekemat-aften 4. juni 2012  - referat 
 

Dette var siste  kafekveld  før sommeren, og tradisjonen tro var det flatbrød og spekemat med 

perfekt tilbehør på menyen. Berit, Bjørg og Anna Helene hadde til overmål sørget for tre sorter is 

til kaffen. Bordene var smakfullt dekket og pyntet med liljekonvall fra Berits hemmelige steder. 

Før de 27 frammøtte henga seg til bordets gleder og koselig samrøring, hadde leder Liv forlengst 

ønsket velkommen og vært forsanger til den mest naturlige sang av alle nå i overgang mellom vår 

og sommer, nemlig "Alle fugler små de er". 

 

Videre leste undertegnede referatet fra jubileumsfesten, mens Arne oppsummerte fra siste 

styremøte, der det først og fremst   var laget forslag til høsthalvårets veterankafeer med ansvarlige. 

Dette ble utdelt. Gruppas skap er på plass i klubbhuset slik at alt materiell kan oppbevares der - 

stor takk til Magne Harstad !  

 

Randi gjorde rede for regnskapet i forb.m. jubileumsfesten, og hun vil også sørge for innkjøp av 

blomster når det er naturlig med en oppmerksomhet. For øvrig ble det referert to takkekort for 

akkurat dette.  

 

Liv minnet om Lauvtangen-tur 23/6 kl.1100 fra bommen på Aas, og Ole opplyste at Kristiansand-

turen 21. -23. august går som planlagt. 

  

Da fjorårets båttur i begynnelsen av juli fristet til gjentakelse, kom det forslag om å gjøre noe 

liknende, men denne gang på Øyeren som også har mye spennende å by på. Turkomiteen ser 

nærmere på saken og må ha tilbakemelding senest 23/6 (Lauvtangturen). 

  

Liv meldte tibake fra siste hovedstyremøte at det er allmenn tilfredshet med de nye gardinene, at 

det skal komme renholds- og ordensreglement spesielt for kjøkkenet, at det arbeides med 

forandringer på lysløypa i samarbeid med grunneier, at to jenter fra HUS skal hjelpe til med 

barneidretten, at Kari Harbak er ny leder i fotballgruppa, at det jobbes med å få sponsorer til 

kunstgressbanen og at alle må sjekke at medlemskontingenten er betalt. 

  

Den avsluttende utlodning gikk som vanlig greit og innbrakte igjen kr. 1400 - og det ble Ingrid 

som denne gang dro hjem med mest og best vin. 
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