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Veterankveld 10. oktober 2011  - referat 
 
Denne fine høstkvelden kunne vår formann ønske 25 frammøtte velkommen,og det hele 
ble som vanlig innledet med en koselig sang, og denne kvelden ble det "Lille, vakre 
Anna" vi sang og drømte litt om. Vertene Ingrid, Arne, Liv og Ulf hadde tryllet fram en 
siste rest av sommer til det høstlig pyntete bord, og det utgjorde en fin ramme til 
kaffekosen, der både kringle, sjokoladekake og muffins åpenbart ble satt stor pris på. 
  

Paal leste så referatet fra forrige møte og formidlet også en hilsen fra Arvid og Astri som 
han hadde besøkt. Litt uformell kontakt tilbake blir sikkert satt pris på .  
  

Videre refererte Paal fra siste hovedstyremøte og kunne meddele at to nye varmtvanns-
beredere blir innsatt. Som også referert i Varingen har barneidrettsgruppa - BIG - store 
problemer med instruktører, men de to som nå driver der  ber om ideer/forslag fra alle 
hold slik at de får litt avlastning. De ønsker også en en form for markering for barna i 
forb. med juletretenningen. På møtet var det også blitt orientert om planene om 
kunstgress på grusbanen,noe det hadde vært full enighet om. Dette er naturlig nok et 
millionprosjekt, og når dette leses er fristen for tilskudd passert. Det blir spennende å 
følge med på dette videre. Dette ble så inngående drøftet at det ikke ble tid til å ta opp 
gardinspørsmålet denne gangen, men Paal vil ved første høve be styret vurdere om de 
gamle gardiner i nyrenset tilstand er bra nok. 
  

Premieskapet er i en utsatt posisjon, og fotballgruppa bør nå overta også pass og 
vedlikehold av dette. På styremøtet ble også vinterbrøytingen tatt opp blir løst på en 
tilfredsstillende måte. Endelig refererte Paal en mail om støtte til et åpenbart hopptalent. 
Han mente hovedstyret burde se  meget positivt på dette, idet hoppsport i tidligere tider 
sto høyt i hele bygda, ikke minst i Hakadal. kanskje kan det og bli starten på et miljø for 
denne fine sporten. 
  

Paal opplyste også om at Terje Pedersen hadde sagt seg villig til å komme på møtet 
24.oktober, og at vi derfor bør ha noen spørsmål på lager, fortrinnsvis om hans 
idrettserfaringer og/eller om travsport. For øvrig svarer han på det meste, iallfall hvis 
spørsmålet stilles på en litt humørfylt måte, og de fleste av oss kan jo den kunsten ! 
Dette gjelder f.eks. Per, som så ofte før bidro med fine vitser.  
 
Utlodningen ga igjen maksimalt beløp - kr. 1400 - og den største flaska ble denne gang 
vunnet av Odd.  
 
Hakadal 12. oktober 2011 
 

Halvor Gundersen   

Veteransekretær 


