HIL Veterangruppa

Referat fra møte i veterangruppa 15. februar 2011
Etter Paals lange restitusjonsopphold var det ekstra hyggelig å ha han på plass igjen
denne kvelden. Etter å ha ønsket de 21 frammøtte velkommen, fikk han hele
forsamlingen med seg på sangen som passer ekstra godt midt i februar, "Jeg snører min
sekk, jeg spenner mine ski o.s.v"-etter forslag fra dagens verter, Reidun, Anne og Randi.
Disse hadde for øvrig laget fortreffelig toscakake og kringle som sammen med bløtkake
og kaffe satte fart i mye koselig prat og idemyldring.
Etter kaffen innledet Paal med å referere takkekort fra Kikkan for blomster fra gruppa
som Ingrid og Arne hadde overbrakt, og de understreket at et besøk som regel blir satt
stor pris på for en som er lenge syk.
25. mars ble bestemt som dato for "Inger Lise elsker 70-tallet" på Edderkoppen.
13. mars arrangeres "Barnas Holmenkolldag", eller "Barnas VM-dag", som den heter i år.
Detaljer omkring denne dagen tas på møtet 28. februar, og det er jo våre tradisjonelle
gjøremål det gjelder: Vaffelsteking , (evnt. salg av annen kake), rigging og annen
forberedelse på lørdag samt startjobb i de forskjellige løyper selve dagen.
Det er dårlig med ved på "Veteranhauen", men det hjelper godt hvis noen av oss bidrar
med noen få tørre kubber hver.
Arne refererte fra hovedstyremøte og nevnte at det skal være strategisamling for hele
laget 26.mars. Som forberedelse til årsmøtet er regnskap og årsberetning sendt
hovedstyret. Lagets formann Geir Glømmi ønsker også at alle grupper sender til
hovedstyret en kort oversikt over aktiviteter og oppgaver. Paal har tidligere formidlet
årsmelding, men for ordens skyld sender sekretæren en kortfattet oversikt til den
oppgitte e-postadresse.
Her vil det bli presisert at vi er en selvstendig støttegruppe for Hakadal IL både når det
gjelder visse praktiske og miljøskapende tiltak og rekruttering.
Det er fortsatt noe usikkerhet ifm. medlemskontingenten. Da ingen ennå har betalt for
inneværende år, foreslo Arne at en oppdatert medlemsliste sendes hovedlaget, slik at
det blir korrekt for alle fom. 2011.
Etter hovedstyrets møte viser det seg at beklagelig få er villige til å ta gjenvalg, selv om
styret og dets formann åpenbart har gjort en meget god innsats.
Kveldens underholdning var en fornøyelig epistel som Paal hadde funnet fram og som
handlet om bruk av egen redskap på annen manns grunn.
Loddsalget innbrakte kr.1360,- og gikk veldig greit. Heller ikke denne gang observerte
sekretæren hvor den gjeveste gevinsten havnet, men alt gikk iallfall riktig for seg.
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Hakadal 18.2 2011,
Halvor G.
Veteransekretær
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