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Årsmelding for året 2016 
 
Det er ingen forandringer i styret etter forrige årsmøte, bortsett fra at det som kjent ikke 
har lykkes å erstatte ledervervet etter Liv, som for øvrig satt på overtid ut 2015. 
 
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:  
 

Leder:   < ikke besatt > 
Nestleder:   Svein Kristoffersen 
Kasserer:   Randi Anthonsen 
Sekretær:   Halvor Gundersen 
Styremedlemmer:  Reidun Jensen og Berit Jappeé  
 

Dessuten har vi hatt aktivitetskomite og valgkomite med hhv. Svein Bøe og Britt Carlsen 
som ledere.  
 
Tross redusert styre har de tradisjonelle aktiviteter gått fint. Dette skyldes god kontakt og 
godt samarbeid både i styret og i gruppa for øvrig. Foruten generelt å ha det hyggelig 
sammen på de vanlige møtene, kan vi også i år se tilbake på fjorårets to fine dagsturer 
med mange inntrykk og noe for enhver smak.  
 
Ved Barnas Skidag gjorde flere også denne gang en formidabel innsats, og den tradisjo-
nelle julegrana ble som før tent under stor oppslutning og til Blæsern`s klingende spill.  
 
Ved et slikt tilbakeblikk er det igjen naturlig å takke Aas Gård for enestående velvilje og 
praktisk hjelp. Blant våre egne har vi også en meget sentral person i forbindelse med alt 
som har med dette å gjøre.  
 
St.Hans-utflukten ble  arrangert under litt bedre værforhold enn forrige år. 
 
Når det gjelder rekruttering til veterangruppa, har vi uten hell diskutert dette flere ganger. 
Av og til kommer dette naturlig opp til diskusjon, men akkurat nå er problemet preget av 
gråvær. 
 

« Men selv gråværet har sine gode sider: 
   En liten forventning om lysere tider ! 
   Og derfor er gråvær et gledelig vær 
   Hvis det ikke var fullt så grått som det er ! » 

 
 
Hakadal 22. Januar  2017 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


