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Referat fra veterankveld 11. april 2011 
 
På årets hittil varmeste kveld kunne Paal ønske 24 veteraner velkommen, og det hele 
ble innledet med en lett selvironisk sang som klang godt, nemlig "Den aldrende 
pensjonists hverdag". Astrid og Anna Helene hadde sørget for kringle og skolebrød av 
ypperste kvalitet, og dette gjorde nok sitt til at den viktige kaffepraten ble ekstra lang. 
  

Paal leste så referatet fra forrige veterankveld (28/3), som bl.a. inneholdt et par linjer om 
drift og vedlikehold av klubbhuset. I tilknytning til det opplyste han at Johan, Finn og 
Svein tar kontakt med klubbhusansvarlig, spesielt for at alle tekniske innstallasjoner skal 
fungere best og billigst mulig. Eksempelvis er det selvsagt viktig at strøm ikke står unødig 
på, hverken ute eller inne. 
  

På forrige møte ble det ytret ønske om en eller annen form for trim, og som en start på 
dette kommer fysioterapeut Gunhild Aastorp til neste kafekveld for å snakke litt om 
"Hvordan ta vare på oss selv". Vi diskuterte også litt om mulighetene for en fast 
trimgruppe uten å lande på noen konkret dato. Vi forsøker å avklare dette på neste møte. 
Liv har kontaktet Idrettsforbundet som naturlig nok ser positivt på slike tiltak og støtter  
med veiledning og evnt. økonomisk. 
  

"Test Formen"- aksjonen finner sted i mai , og gruppa stiller med gammelt og evnt. noe 
nytt mannskap. 
  

Neste hovedstyremøte er fastsatt til 2.mai - samtidig med med vår egen kafekveld - men 
Paal forsøker å møte. Han kunne for øvrig opplyse at generalforsamlingen (årsmøtet)  
har bestemt at årskontingenten for den enkelte skal være kr. 200. 
  

Til underholdning bidro også denne gang Per med noen underfundige vitser, noe som 
også inspirerte Reidun til å komme med en virkelig god en. 
 

Utlodningen gikk greit, selv under Jostein og Halvors urutinerte ledelse. Det var mange 
gevinster, og Anne vant den gjeveste. 
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