HIL Veterangruppa

Veterankveld 7. april 2014 - referat
Utendørs hadde denne kvelden både hestehov, krokus og blåveis forlengst dukket
opp, men klubbhusets bord sto gule krysantemum og skinte om kapp med
kveldssola. Til og med skolebollene lå som vakre gulblommer med eggekrem på
toppen. I tillegg fikk vi rullade og en forførende god krembolle. De som sto bak
dette denne gangen var leder Liv samt Bjørg, Ulf og Svein K. De gjorde sikkert god
nytte for seg de også, men jentene er nå best til å bake, noe som sikkert gjelder alle
lignende grupper.
Først av alt ønsket imidlertid Liv velkommen med "Alle fugler små de er....", og den
klang like vakkert som før. Gruppa er jo et lite kor i seg selv og har flere dyktige
forsangere som resten kan støtte seg til.
Arne ba så om ordet og takket for blomster han hadde fått under sin
rekonvalesens. Spesielt gjorde det inntrykk å høre hvordan bare utsikten fra
Døli til det solbelyste "Varingsjå" fikk ham raskere hjem.
Reidun tok opp parkeringsforholdene generelt rundt klubbhuset og ment det
burde gjøres noe så en unngår store vanndammer, spesielt i nedbørsperioder. Liv
lovet å ta saken opp på første hovedstyremøte.
Liv kom deretter med et forslag om at det planlagte møte 12. mai kan utgå siden
vi har fellesturen til Holmsbu allerede uka etter, nemlig 20. mai.
Da vi alle har en del å stelle med i mai, syntes de aller fleste at dette var et
fornuftig forslag. Det ble også godtatt av et ørlite mindretall på herresiden.
Dermed blir det ett møte til før vårturen - 27. april - og detaljer ved vårhalvårets
tur og siste møter blir vel kort oppsummert ved den anledningen.
Til en liten underholdning leste sekretæren en stubb av Prøysen i anledning
jubileet for vår store folkedikter. Stubben heter "bevertning" og handler om
hvordan det kan gå nå når en alltid gjør litt ekstra "sjøl om det har vørti avtalt at
ingen ska` baka mer hell to slag!" I veterangruppa finnes det ikke problemer i så
måte, for der er alle så flinke og så gode "tel å baka at sjøl om det hadde vøri bære
eitt slag så hadde æille vørti mer hell fornøgd med det og!!"
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