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Veterankafé 5. november 2018 - referat 
 

Bjørg og Berit var kveldens verter som med naturlig sikkerhet og eleganse sørget for at alt ble meget 

behagelig avviklet. Med bistand fra Liv ble det hele åpnet med nesten alle versene av «Lille vakre 

Anna», og med våre drevne sangere kunne det høres helt opp til RV4. Som vanlig var kaker og kaffe 

av første klasse, og dette bidro også - som vanlig - til den gode og uformelle stemning som preger 

våre møter.  Som nevnt i forrige referat hadde det vært en del å utsette på indretjenesten, bl.a. ulåste 

dører. Dette er nevnt for rette vedkommede uten nevneverdig virkning så langt. 

Disse forhold ble nevnt i referatet fra møtet 22. oktober som sekretæren leste så høyt og tydelig at han 

fikk applaus for det! (Eller kanskje var det fordi han endelig ble ferdig etter flere spontane tillegg) En 

naturlig følge av referatet var kommentarer vedr. det ekstraordinære årsmøtet spesielt og utbyggingen 

generelt. Veterangruppa gir honnør til måten ledelsen i HIL har ivaretatt lagets interesser på, men det 

knytter seg fortsatt bekymring til selve utbyggingsperioden som blir plasskrevende i seg selv og ikke 

minst til hvordan det hele vil fungere i praksis når alt en gang står ferdig.  

Det trafikkmessige ble ikke tatt opp denne gangen, men at alt må sees i sammenheng med den økende 

trafikk på RV4, er åpenbart. Jostein er den av oss som muligens blir særlig berørt, og han vil nok i 

fortsettelsen gi informasjon om hva som skjer på dette området. Bl.a. skal det som kjent være et møte 

på kommunen 15. november med lokale og sentrale veimyndigheter og en interessegruppe for hele 

RV4.  

Vårt eget møte var også interessant, men av helt andre grunner. Liv minnet om at deltakerne til høst-

møtet 19.november på Sillongen reiser fra klubbhuset kl 1100 i egne biler. Kasserer Randi minnet 

også om at julebordet 7.desember i sin helhet blir sponset av kassa. Liv organiserte en spennende 

bingo, og den avsluttende utlodning var som vanlig meget spennende, og undertegnede stakk av med 

den største flasken. Så var det hele over nok en gang, og en mild novemberkveld tok i mot oss på 

hjemveien. 
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