
ÅRSBERETNING 2010

Styret
Styret har bestått av:
Leder: Arne Moe
Kasserer: Arnt Lindtvedt
Styremedlem Wenche Gosling
Web redaktør Øyvinn Andreassen
Sekretær Helge Nedremo

Valgkomite:
Hans J. Drægni
Bjørn Barstad

Styret har hatt 10 møter i perioden
Møtelokale er hos DR.

Medlemstall
Veteranklubben hadde ved utgangen av 2010: 64 medlemmer.
Tilveksten i 2010 var følgende 1950 årganger:
Hans Arne Fauchald
Rolf Næss
Thor Olsen
Cees Schouwenaars
Arvid Stordalen

Det vil bli 3 nye medlemmer i 2011 dvs. 1951 årganger:
Frank Borgen
Svein Erik Omlid
Aril Røyseth

Assosierte medlemmer:
Carl Aimone, Houston
Liv Eriksen
Ruth Brårud
Elisabeth Andersen
Bjørg Aslesen

Årsmøte 28. januar 2010.
Årsmøtet i Veteranklubben ble avholdt på Vandrerhjemmet fredag 28. februar 2010 kl. 18.00. Det var
møtt frem til sammen 29 veteraner og ledsagere.
Årsmøtet ble avviklet under ledelse av formannen.
Etter møtet ble det servert middag.



Arrangement i perioden:
Vi inviterte til en sommertur med Pradammen den 30 juni på Eikern og Fiskumvannet. Vi satte
deltakerantallet til minimum 12 personer og det kom påmelding på knapt det halve. Turen ble derfor
kansellert.

.
 Sommertur til Stavanger 3. september. Vi la turen en uke seinere en vanlig da vi ellers ville

kollidert med oljemessen ONS. Reiseleder denne gang var Øyvinn. Alt vi deltok på var
forhåndsbestilt, i.flg. Øyvinn inkluderte dette også været. Deltagerne tok seg frem på egenhånd og
de fleste valgte tog eller egen bil. Vi måtte dele oss på to hoteller, henholdsvis Hotell Havly og Hotell
Skagen. Hotellene lå i nærheten av hverandre og holdt god standard. Vi fikk ingen klager på
hotellene. Fredag kveld gikk vi ut på en pizzarestaurant, noe vi har gjort på de siste sommerturene
våre. Denne gang betalte klubben maten mens drikkevarene ble betalt av de enkelte. Lørdagen
hadde vi bestilt plass på en sightseeing båt for å besøke Lysefjorden. Den enkelte betalte også for
denne turen og den vil nok bli husket for det fantastiske været vi hadde. Etter turen ble det opp til den
enkelte å fordrive dagen til vi gikk til middag på en av de bedre restaurantene i byen "Sjøhuset
Skagen".
Søndag var som vanlig ikke planlagt men det ble f.eks. anbefalt å besøke Oljemuseet.
I tillegg til pizza ble også hotellrom dekket av klubben.

 Bedriftsbesøk i Kongsberg 18. november.
Det var 35 og det hele dreiet seg om presentasjon av den nye KG2-3G turbinen. Den hadde startet

for første gang kort tid før dette besøket og etter en PP presentasjon av Tore Næss i ble det
omvisning med assistanse av noen av de andre i utviklingsgruppen, Svein Thorrud og Ivar Austrem.
Vi gikk gjennom varemottak for å se på forskjellige deler og endte opp på testlab. hvor en maskin
var delvis demontert.
Det spesielle med dette besøket var at vi inviterte andre veteraner fra firmaet men som ikke hører
inn under veteranklubben. Det ble litt tilfeldig hvem som fikk invitasjonen men tilbakemeldingen var
at dette var svært populært. Møterom og bevertning ble dekket av bedriften.

 Julebord på Gyldenløve 28. november
Det var 52 deltagere på årets julebord.
Det var også dette året sørget for gratis skyss til og fra julebordet.
Arrangementet var som vanlig vellykket.

 Arbeid i styret
- Det er sendt søknad til D-R AS om stønad for 2011. Søknad er innvilget.
- Egen web side ble etablert og vi henstiller stadig til medlemmene å benytte denne.
- Styret forøkte å legge opp til et datakurs for å lære om web sider og dagligdags data men vi fikk

liten respons.
- Vi har videre meldt klubben inn i Brønnøysundregisteret etter pålegg fra banken.
- Det er avholdt to arrangementer, samt julebord og årsmøte dette året.
- Styret har hatt 10 styremøter og referater er sendt til alle medlemmene pr e-mail og brev til de

som ikke "er på nett".
- Det skal være sendt gavekort til alle som fylte 65år og hvert 5 år deretter
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