HIL Veterangruppa

Veterankveld 18. november 2013 - referat
I en regntung og novembermørk kveld var det ekstra hyggelig å komme inn i klubbhusets storstue der
vertene atter en gang viste at man med enkle midler kan oppnå en besnærende effekt. De duse
servietter passet utmerket i selskap med de dypt burgunderrøde blader - og med en frisk, liten ildtopp
hist og her. Det var Gro og Svein, Anne og Paal som denne gang hadde sørget for en slik mottakelse.
Gro hadde dessuten tatt seg av kakebaksten og vartet opp med bakkels av to slag i tillegg til de
sjeldne, men meget velsmakende "Tropisk Aroma" og "Banan- og Mandelkake".
Før de 21 frammøtte kunne hengi seg til kaffen og disse bordets gleder, hadde Ole i Livs fravær
forlengst ønsket velkommen og fått forsamlingen med seg i den gode, gamle Gluntan - schlageren "La
oss leve for hverandre", og sangen klang så vakkert at den utløste spontan applaus. Etter at det som
på Hadeland heter "koselig skvalaprat" hadde startet, kom Ole med litt informasjon fra siste
hovedstyremøte:
Hovedstyret ønsker en gjennomgang av medlemslister med sikte på flest mulig formelle
medlemmer, noe som igjen skulle kunne bidra til større tilskudd fra sentralt hold. Det ble imidlertid
hevdet at erfaringer fra andre lag viser at det kun er aktive medlemmer som teller i en slik
sammenheng.
Som kjent har det vært en del rot med hensyn til kontingenten, noe som nå ser ut til å ha bedret seg.
Paals tidligere innleverte lister sjekkes ut, og vi får også en avklaring på det som er formelt (og
prinsipielt) riktig. En liten diskusjon tør være på sin plass.
Ole kunne også opplyse at Pål Røsjø kommer med julegrana torsdag 28. eller fredag 29. november,
og at Ole m.h.t. eksakt dag og klokkeslett. informerer dem som meldte seg til oppsetting m.m.
Barneidrettsgruppa tar seg av det øvrige arrangement ved selve tenninga første søndag i advent.
M.h.t. veterangruppas eget julebord er det pr. d.d. 24 påmeldte.
Reidun påpekte at det bør gjøres noe med det som alle har erfart, nemlig en del hull rundt
klubbhuset som gjør vanlig ferdsel og parkering vanskelig. Hun etterlyste skraping og og andre
tiltak for å gjøre lettere og mer trivelig både for fotgjengere og bilister.
Til slutt viste Svein B. en del svært interessante bilder fra Hakadal IL`s jubileums-arrangement i 1950.
(NM 50 km og stafett). Dessuten fikk vi "gjenopplevet den fine Øyeren- turen vi hadde i fjor samt
noen bilder fra årets veterantur til gapahuken. Bilder fra Savalen-turen reserveres til julebordskvelden.
Svein fikk også velfortjent applaus for sin bilde-kavalkade.
Trekningen gikk svært greit under Gros ledelse, og så vidt sekretæren oppfattet var det Leif og Ulf
som for anledningen vant hver sin store flaske. Dette innbrakte igjen kr. 1400, og det så ut til å være
en fornøyd forsamling som forlot klubbhuset denne kvelden, og mange fikk sikkert også med seg et
både hyggelig og vemodig gjensyn med kjente hakadøler i forb.m. NRK2’s program om Døli og
hjemmetjenesten i Hakadal.
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