HIL Veterangruppa

Veterankveld 12. september 2011 - referat
Kvelden ble innledet med at Paal -etter å ha ønsket velkommen - takket for
oppmerksomheten til sin 75- årsdag. Deretter istemte veterangruppas blandete kor – for
anledningen bestående av 21 sangere - "man ska leva før varandra". Den klang riktig
vakkert og passet godt på valgdagen. Påfølgende kaffekos ble som vanlig vellykket, ikke
minst takket være kvaliteten på kringle og formkake, den siste en meget smakfull variant
av denne type, inneholdende bl. a. aprikos og nøtter. Bare kvinnehender kan få til noe
slikt. Denne gang var det Eva og Britt som viste sine kunster, mens Johan, Finn og Svein
utgjorde resten av kveldens vertskap.
Paal leste så referat fra kafekveld 29. august og deretter fra styremøtet 7. september.
Vi fikk en avklarende drøfting om korrekt bruk av gruppas midler. Videre at vi henvender
oss til fotballgruppas kontaktmenn ved saker vi mener er av felles interesse. Et forsøk på
å se etter de gamle gardinene på loftet måtte utsettes. Nytt forsøk ved første anledning.
Fra styremøtet ble det også referert et forslag om å legge julebordet til golf-kafeen på
Aas gård. I en e-post fra Arne opplyste han at kafeen gjerne tok i mot oss 2.desember.
Til tross for dette positive svar var det tydelig at flertallet ved en slik anledning ville
foretrekke klubbhuset, og dermed ble det slik. Berit og Johanne meldte seg straks som
medlemmer til festkomite`.
Dugnad på "Veteranhaugen" ble fastsatt til 16 september, og Ole, Paal, Svein og Halvor
fikk utrettet en god del i solskinnet denne fredagen. Resultatet ble en bra vedhaug og en
flunkende ny bålplass på gammel tomt. Som vanlig løste vi en god del av de store
problemer i tida, og ellers underholdt vi hverandre med litt av hvert. Sekretæren kom til å
tenke på en gammel Prøysen-stubb som med litt omskriving kunne passe bra:
På jorda fins itte rolig`re sted
enn `veteranhauen våres
Der fins itte krangel, nei- der er`e fred
på `veteranhauen våres.
Det farlige storpolitiske spell
i væla sku sikkert år`ne seg lell
hvis storkara kunne møtes en kveld
på `veteranhauen våres.
Paal minnet også om at han sikkert ville få forespørsel om noen i gruppa kan bidra under
TV-aksjonen 23 oktober. Vi bør derfor allerede nå tenke over om noen av oss kan bidra
- f.eks. med kjøring - denne dagen.
Til slutt leste han en fornøyelig, liten historie om prioritering, og helt til sist foretok vertene
trekningen. Johan vant en "Juven spesial", og Reidun en stor og muligens ei lita flaske.

Hakadal Idrettslag - Postboks 113 Åneby, 1485 Hakadal - bankkonto 2030 19 98938 - org.nr. 983 951 244 (Enhetsregisteret)

Side 2 av 2

Iallfall ga hun bort ei til omtrekning. Da alle lodd ble solgt, innbrakte det som vanlig kr.
1400,-

Hakadal 18. september 2011

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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