HIL Veterangruppa

Veterankveld 13. februar 2012 - referat
Hele 27 veteraner møtte til årets andre kafekveld. Nyvalgt leder Liv ønsket velkommen
og ga ordet til Paal som igjen takket for all oppmerksomhet, spesielt fra Anne som heller
ikke denne gang kunne være til stede. Alle tre fikk forsamlingens spontane applaus, og
tradisjonen tro gikk vi umiddelbart over til kveldens fellessang, den gamle slager om den
gamle sannhet: "Det som skjer, det skjer". Dernest henga alle seg - på lederens oppfordring - til kaffebordets gleder. Den lune mumling som straks la seg over forsamlingen var
et tegn på at kveldens verter, Britt, Finn, Gro og Svein - er på høyde med enhver til slike
arrangementer. Britts veldreide muffins er nå bare et søtt minne - og Gros krydderkake
med tyttebærsmak døpes hermed til "September Song" og kan med seks stjerner gå inn
i en hvilken som helst kokebok.
Mens dette pågikk minnet Liv oss om at Barnas Holmenkolldag er 4.mars og at veterangruppa har sine tradisjonelle oppgaver. Etter en rask oversikt ser det ut til at dette er under kontroll. Imidlertid vil det på kafeen 27. februar være naturlig å sjekke oppgaver og
lage avtaler internt i gruppa både det gjelder selve søndagen og også forberedelser dagen før.
Vedr. midlene etter Kikkan har Liv drøftet dette med Guri. Det ble bestemt at beløpet
legges i gardiner når vi ser hvordan nye nye stoler tar seg ut.
Veterangruppa har 20-års jubileum i år. Styret har bestemt at dette feires fredag 11.mai,
bl.a. med festmiddag. Til ideer og planlegging for øvrig har vi foruten vanlige møter også
et ekstra styremøte hos Berit 17. april der detaljer bestemmes.
Det var videre stemning for å presentere veterangruppa i "Varingen" i et forsøk på å få
enda flere medlemmer. Sekretæren har levert et forslag m. bilde av styret. Siden det i år
er snakk om to 20-års jubileer og gruppa også er engasjert i det andre, er det "spilt" litt
på det i presentasjonen.
Liv kunne opplyse at påminnelsen om bedre renhold formidles videre til rette vedk. For
øvrig hadde hun hilsen til veterangruppa fra både Lasse Hermansen og Geir Glømmi.
For ordens skyld leste sekretæren referatet fra årsmøtet, og dernest introduserte Arne
kveldens gjest, nemlig tidligere landslagsspiller i håndball, - nå leder for LYN`s Eldre, Per
Dahl. Han ga oss en meget interessant beskrivelse av den berømte klubbens både oppog nedturer, men med særlig vekt på utviklingen innen "LYN`s VENNER", som i dag heter "LYN`s ELDRE". Han kunne for øvrig meddele at samme dag han om kvelden kåserte i HAKADAL IL’s klubbhus var det første spadestikk tatt til hans eget nye klubbhus på
Kringsjå. Per Dahl fikk applaus og god vin som takk for sin beretning. Han bemerket for
øvrig at vår egen Per hadde Lyn-genser på til ære for foredragsholderen.
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God vin fikk også Ole som vant den gjeveste gevinsten , nemlig en hel "Chateau Vieux
Moulin". Åresalget innbrakte denne gang den imponerende sum av kr. 1600,-

Hakadal 20.2 2012

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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