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I leder Livs fravær ønsket nestleder Arne tjueto frammøtte veteraner velkommen, og etter den 

tradisjonelle fellessang orienterte han fra siste hovedstyremøte. 

 

Det viktigste her var at hovedstyret tar alle uregelmessigheter ved bruk og utleie svært alvorlig, 

noe som også er nødvendig når et sted er så sentralt for så mange grupper. Som kjent har 

Fotballgruppa ansvar for organisering av all bruk, herunder renhold og utleie, noe som i 

allminnelighet går bra. Ei så stor gruppe har sikkert også sine indre rutiner der mange er involvert. 

De er også avhengig av god kommunikasjon, og der har vi alle et ansvar.  

 

Ny oppvaskmaskin er på plass, men uheldigvis oppsto en lekkasje, noe som rettes på  snarest. For 

øvrig er regler for rengjøring lett synlig på kjøkkenet. 

 

Videre formidlet Arne en henvendelse om hjelp til den årlige  TV-aksjonen (Amnesty 

International)  senere i oktober. Dette gjelder bistand på klubbhuset om ettermiddagen, 

Hovedstyret har selv ikke anledning denne søndagen, men håper ar noen i veterangruppa har. Det 

ble ikke avtalt noe nå, men det blir anledning til å melde seg på ved neste møte 8.okt. 

 

Ole opplyste så at han hadde fått kr. 2000,- i retur fra Tormod Carlsen fordi veterangruppa hadde 

egen reiseleder. Til unison applaus ble beløpet overrakt kasserer.  

 

Arne introduserte så kveldens kåsør, Morten Hansen fra golfklubben på Aas Gård. En bedre 

talsmann for golfsporten lar seg vanskelig oppdrive. Hans entusiastiske - og ikke minst 

humoristiske - presentasjon av sporten generelt og golfbanen på Aas spesielt, smittet straks over på 

en lydhør forsamling. I dag er golf i ferd med å bli en "folkesport", og banen på Aas er også en av 

landets mest anerkjente. Dessuten ligger den både vakkert og idyllisk på solsiden mellom 

Bjørnholt og Nord-Mork  med hovedtunet som det naturlige midtpunkt. Kort sagt: En perle i 

kulturlandskapet. - Og dit er alle velkommen ! Morten Hansen høstet stor applaus og fikk både 

HIL-boka og god vin for sin fengende beretning.  

 

Forøvrig gikk skravlekosen av seg seg selv, og kveldens verter Guri og Britt hadde i tillegg til 

kaffen laget meget velsmakende varianter av tebrød, formkake og kringle. Andre forberedelser 

sørget Finn og Svein for. Loddsalget gikk greit, og denne gang var det til og med tre "store" 

hovedgevinster, som ble vunnet av Johanne, Signy og Halvor. 
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