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Veterankafé 19. mars 2018 - referat 
 

Heller ikke det andre veteranmøte i mars ble av de store rent tallmessig. Elleve frammøtte ble dog en 
økning på 10% sammenliknet med det forrige. Det hele ble som vanlig åpnet optimistisk med «No 
livnar det i lundar», og som alltid klang sangen riktig vakkert. Sekretæren leste så referatet fra 5. mars 
etter at Johanne hadde ønsket velkommen til et påskepyntet bord og med både tosca- og fyrstekake på 
lur til kaffekosen. 

Referatet ga anledning til enda en gang å reflektere over alt som må gjøres i forbindelse med riving av 
klubbhuset. Det dreier seg bl.a. om mellomlagring av det som finnes av historiske minner, premie-
skapet samt mye annet inventar. Skal tidsplanen holdes, blir inneværende år meget viktig. Snømeng-
dene bidrar i øyeblikket ikke til å kunne forsere hele prosjektet!  Det er å håpe at flomvollen i tide vil 
komme så langt at en vårflom (som nok vil komme) blir holdt unna og ikke forsinker alt sammen. 

Det ble sagt ganske mye om dette, og ganske mye mer vil helt sikkert bli sagt. I mellomtiden får vi 
nyte den tilstundende vår. Aftenen gikk over all forventning, og det ble samtalt om mye annet enn 
bare Elvetangen, men et spørsmål var det litt usikkerhet om, nemlig klubbhusets høyde over havet. 
Det ligger på nøyaktig 136,5 m.  

Det øvrige kaffeslabberas gikk med liv og lyst, for det hele var forberedt godt av Kjell og Johanne, 
med god hjelp av Berit. Paal nyttet anledningen til å gi Randi fortjent ros for sitt kassererverv. De 
kronene vi selv skaffer til veie og bruker bl.a.som tilskudd til turer, står atter i fare for å gå inn i ho-
vedlagets økonomi, og da bli jo det bare som en fluelort på verdenskartet,  - noe kasserer hittil har 
unngått! 

Åresalg og trekning under Kjells myndige ledelse gikk som smurt, og at Anna Helene vant hovedge-
vinsten, gledet ikke bare henne selv ! 
 

Det drysser v fugler på gater og tak 
Hvor solen og sølen flommer. 
Og luften har farve og duft og smak 
Av våren som kanskje kommer. 

( Wildenvey ) 

 

Hakadal 20.3 2018 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


