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Veterankafé 9. april 2018 - referat 
 

Første hyggekveld etter påske samlet 17 veteraner, så lyset og den kommende vår har nok gjort sitt ! 
Åpningssangen «Sov du vesle spire ung, ennå er det vinter» passet imidlertid bra - snømengdene tatt i 
betraktning. Berit og Anna Helene med god sjauehjelp hjelp av Kjell Erik vartet opp med et innby-
dende bord, og både Berits eplekake (med is) og Anna Helenes spesial-sjokoladekake fikk ben å gå 
på etter at referatet fra 19. mars var opplest. (En bemerkning vedr. sekretærens litt uheldige ordvalg 
når det gjelder gruppas økonomi ble tatt til etterretning). 

Da 9.april for alltid blir stående som en skjebnedag i historien, var det naturlig at det falt noen be-
traktninger om denne og de påfølgende dager for syttiåtte år siden, dager som enkelte i gruppa husker 
godt! 

Forøvrig ble det Elvetangen-prosjektet som også denne kvelden kom i fokus. Jostein har fulgt godt 
med i prosessen og har f.eks. ikke registrert noe konkret kostnadsoverslag. Det som er klart er at 
flomvollen vil bli betydelig dyrere en antatt. Videre er det nødvendig med tre pumpestasjoner innen-
for vollen for å få ut vann som samles opp innenfor denne. Disse vil også ta plass. Han har tilbudt sin 
hjelp med transport av inventar som må tas vare på når klubbhuset blir revet. Det får han sikkert hjelp 
til, men det må finnes et trygt sted for mellomlagring. Sekretæren henvender seg til hovedlaget og 
spør om det er et opplegg for dette. Veterangruppa har begrenset kapasitet og må ha hjelp til det som 
vi tidligere har bidratt med, f.eks under oppussingen. Bl.a. er HIL Runners villige til å stille opp.  

Paal opplyste at fotball for yngre årsklasser seiler i medvind og at enkelte har markert seg positivt 
langt utenfor klubbnivå. Selv om disse får trene på Varpet så langt det er mulig, er det selvsagt viktig 
at Elvetangen-prosjektet ikke blir forsinket! 

Randi spurte om det ble noen dagstur i vår og at hun som kasserer i så fall kunne «sponse» denne.  
Aktivitetsleder Svein B. foreslo at vi konsentrerer oss om en dag i uke 22, siste hele uke i mai. Fin-
vær over ytre Oslofjord Sandefjord – Strømstad er en ren nytelse på alle måter. Vi bestemmer dato på 
møtet 23. april.  Sekretær sørger for at også medlemmer uten e-post får dette og neste referat tidlig så 
endelig antall blir raskest mulig avklart. 

Resten av kvelden gikk som vanlig med humør og trivelig passiar. At Paal vant den store gjorde det 
hele ekstra trivelig! 
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