HIL Veterangruppa

Veterankveld 2. juni 2014 (spekemataften) - referat
Det var som vanlig med store forventninger man møtte fram til den årlige
«Spekemataften», og de 26 frammøtte veteraner ble ikke skuffet. Berit og Liv
hadde laget et bord som ikke manglet noe, og med disse jentenes ekstra finish
over spekeskinke og fenalår m.m. - minket det fort i de gamle trauene, og det
spraket muntert i sprøtt, heimebakt flatbrød mens « husker-du-praten» og annen
prat lå som en lun dur over de innbydende bordene.
Først ønsket imidlertid Liv velkommen til dette siste vanlige møte i vårhalvåret,
og det ble gjort med tradisjonell åpningssang, og denne gang falt valget på «Den
førsta gång jag såg dig...».
Deretter leste sekretæren referat fra styremøtet hos Randi 13. mai og fra turen til
Tronstad gård ved Holmsbu 20. mai.
Svein B. minnet om at Bud-turen – som bør bli en opplevelse – nærmer seg, selv
om det ennå er over to måneder til. Som kjent er det innlagt en sjøreise på
«oppturen», innbefattet både Geiranger og Atlanterhavsveien. Som i fjor får vi
regningen direkte på etterskudd. Svein refererte også styrevedtaket om et
tilskudd på kr. 600,- for veterangruppas medlemmer. Det er til nå påmeldt 29 ,
men det er mulighet for etteranmelding til begynnelsen av juli.
Liv minnet om at det også i år blir tradisjonell Lauvtangen-tur på St.Hans-aften
med oppmøte ved bommen på Aas kl. 1100.
Av «smånytt» kan nevnes at fotballskolen går bra og at noen av våre jenter gjør en
strålende innsats for 40 unge og ivrige fotballspillere hver onsdag.
Ole etterlyste en penere vimpel til flaggstanga. På Paals oppfordring ble det straks
undersøkt på loftet, og der lå det både stenger og vimpler.
Liv lovet videre å ta opp orden i premieskapet på første møte i hovedstyret, og at
det må vises forsiktighet med bakveggen i kiosken som er felles med premieskapet. Veterangruppa kan på sin side arrangere en pussedugnad i premieskapet.
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Styremøtets forslag til høstens verter ble utdelt, og Johanne takket for den
tradisjonelle oppmerksomhet fra gruppa som hun fikk til sine runde år i mai. En
spontan applaus fikk hun også.
At alle «årer» ble solgt og at Paal vant flest edle dråper ble den siste lille nyhet, og
den aller siste tar vi også med: Svein B. presterte nemlig «hole in one» under
golftrening – eller muligens en turnering - et eller annet sted på en mai-grønn
plen. Åpenbart håndterer han sin kølle med følsomhet!
Etter nesten en time «på overtid» kunne en fornøyd forsamling sette kursen hjem i
den lyse juni-kveld.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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