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Referat fra veterankveld 14. mars 2011 
 
Paal ønsket velkommen til kvelden og benyttet samtidig anledningen til å takke dem fra 
gruppa som på en eller annen måte hadde bidratt til en vellykket "Barnas VM-dag" 
søndag 13.mars. Det er mye verdifull kunnskap og ferdighet innen gruppa som fra tid til 
annen kommer laget til gode, så også denne gang. 
Den innledende sang "Drømmen om Elin" passet forbausende godt til vafler med rømme 
og bringebærsyltetøi, og kveldens verter - Finn, Britt og Svein - skal ha all ære av 
kvaliteten.Når bordet dertil var pyntet med ekte roser, føyet kvelden seg pent inn i rekken 
av trivelige kafeminner. 
  
Paal leste så referatet fra 28.mars og minnet om årsmøtet dagen etter. Han kunne for 
øvrig meddele at selve driftsregnskapet viser et pent overskudd, og at det blir ført eget 
regnskap for klubbhuset. At utleieregler er kraftig innskjerpet, er tidligere nevnt. Disse er 
nå tilgjengelige. Etter kommentarene om drift og vedlikehold av klubbhuset er det 
åpenbart penger å spare. Naturlig nok, for innen veterangruppa er det jo samlet mye 
erfaring og kompetanse innen fagområder som er direkte anvendelige for klubbhuset. 
  
Formann Geir Glømmi har sagt seg villig til å komme til et kafemøte for å fortelle om 
dagens drift og hovedretningslinjene framover. Han vil da sikkert bygge på erfaringene 
fra generalforsamlingen 16.mars og fra strategimøtet 26.mars. 
  
Randi delte ut billetter til forestillingen på Edderkoppen. 
  
Ole hadde laget en fin og detaljert turbeskrivelse til høstturen 16 - 18 august som ble delt 
ut til alle. Som tidligere er det mulighet også for andre til å være med så langt det er 
plass. I så fall gi beskjed så fort som mulig. 
  
Til slutt må nevnes at Kari ble den heldige vinner av "Den store", og at utlodningen 
innbrakte kr. 1400,- samt at antall frammøtte var 29. 
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