HIL Veterangruppa

Veterankafé 23. april 2018 - referat
Med et bord pyntet med «IIdtopper» kunne Britt ønske velkommen til det andre møte i april. Hun
var godt hjulpet av Signy, Finn og Svein K, og til innledning fikk hun alle de 16 frammøtte med i den
gamle schlager « Jeg tror, jeg tror på sommeren…», noe alle tydeligvis var enige i etter klangen å
dømme.
En orientering fra aktivitetsleder Svein B. konkluderte med at «Buss- og Reiseservice» tilbyr en tur
Sandefjord-Strømstad til kr. 630, noe kasserer Randi i sin helhet vil betale for Veterangruppas medlemmer. Eventuelt andre deltagere betaler ordinært beløp, hvilket også må sies å være gunstig i det
også lunsj om bord er inkludert. (Spesielle forfriskninger kjøpes om ønskelig for egen regning!)
Turen vil finne sted TIRSDAG 29. MAI, antakelig med start og hjemkomst på klubbhuset på Elvetangen. Endelig beskjed om dette (avgangstid og sted) vil bli gitt på vårt møte 7. mai og i referatet fra
dette eller i god tid. Foreløpig sikkert deltakerantall er 19 - øvrige interesserte tar kontakt med Svein
O. Bøe ( epost sveboe@online.no eller mobiltlf. 909 88 626 ) i løpet av inneværende uke !
For øvrig var det upåklagelig stemning med trivelig passiar til til kaffe og kringle – samt sitron- og
sjokoladekake. Som «underholdning» ble det lest litt fra gamle utgaver av «Varingen» (1952).
Når det gjelder selve Elvetangen-prosjektet kan det opplyses at kommunen og veimyndighetene ennå
forhandler om en sikker og praktisk gjennomførbar trafikkløsning. Resultatet av dette blir naturlig
nok styrende for resten av prosessen. I løpet av noen få uker vil mye være avklart, men neppe de totale kostnader!
Som vanlig ble åresalg og trekning omfattet med stort engasjement, og denne gang var det Ole som
ble den aller heldigste!

Hakadal 24.4 2018

Halvor Gundersen
Sekretær
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