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Veterankveld 30. april 2012  - referat 
 

Liv rakk likevel på "sangens vinger" fra Wien tilbake til kveldens møte, men Arne var  forberedt 

på å lede det hele, og forkynte som åpning at kveldens verter ville ha "Kom mai, du kjønne,milde" 

som innledende allsang. Dette klang som vanlig riktig bra, og så får vi håpe at denne måneden blir 

som det står i sangen. Arne opplyste for øvrig at den gamle protokollen nå var full av navn fra alle 

møtene - og han hadde derfor skaffet en ny der han selv til innledning hadde notert det sittende 

styre. Det er jo litt symbolsk at en ny protokoll tas i bruk samtidig med at det feires 20 års-

jubileum. 

  

Kveldens verter var Reidun og Randi med Halvor og Odd  som håndlangere, men disse rakk bare å 

flytte på noen stoler og tenne tre lys før jentene var ferdig med dekking og pynting. Dessuten 

hadde de med seg nydelig kringle og ditto karamellkake. 

  

Arne hadde deltatt på siste hovedstyremøte og kunne meddele at bemerkninger om bedre renhold 

og orden - også på kjøkkenet -  blir tatt alvorlig, noe som bør gi varig forbedring på dette område. I 

det hele syntes han at møtet hadde vært meget positivt og holdt i en god tone, noe som er viktig 

uansett hva sakene gjelder.  

  

Liv foreslo å møtes torsdag 3.mai kl.11 for å gi vinduer og stoler m.m. en "vårpuss", og det meldte 

seg et tilstrekkelig antall til dette. Da det bare var 16 frammøtte denne kvelden, prøver vi å nå noen 

til pr. telefon. Dessuten ble Arne, Paal og Halvor enige om å gå gjennom det Paal har samlet fra 

tidligere år, slik at det viktigste blir samlet i det som blir "Veteranhjørnet" på kontoret. 

  

Ved hjelp av naturtalentet Per Sigurd ble utlodningen igjen en artig affære, og Ingrid vant den aller 

største denne gang. Innkommet beløp kr. 940,- 
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