ÅRSBERETNING 2018 FOR VETERAN VW KLUBBEN NORGE

Styret
Styret til Veteran VW Klubben Norge har i 2018 bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Medlemsansv.
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bjørn Tore Fremgården-Skotterud
Marte Ingebretsen-Drammen
Svein Olav Grønvold-Aurskog
Håkon Andrè Solberg-Lier
Jørgen Nygaard Andreassen-Bærum
Isak Syverhuset-Hamar
Jørgen Bogen-Nøtterøy
Bjørn Rudberg-Skedsmokorset
Per Henning Kilen-Krokkleiva
Marius Holm Krog-Johnsen-Oslo
Kjetil Neset Brandal-Skollenborg

I tillegg til styret har klubben en rekke tillitsvalgte og kontaktpersoner.
Medlemstall
Medlemstall:
Pr. 28/10 er det 1461 betalende medlemmer og 5 æresmedlemmer.
På samme tid i 2017 var det 1346 medlemmer.
Styremøter
Det er gjennomført 8 styremøter i 2018 der det ble behandlet 75 saker i tillegg til ordinære punkter som
økonomi og Folkevogn Tidende. Det har vært gjennomført både fysiske møter og møter via Skype. Begge
deler har fungert greit for å få diskutert sakene. Styrets første møte var en hel lørdag for å kunne sikre en god
start, også med tanke på uroen etter årsmøtekuppet i 2017.
Det har imidlertid vært lite diskusjon på overordnet nivå om hvordan klubben kan drives og utvikles videre.
Dette er et arbeid det nye styret må ha fokus på de kommende årene.
I tillegg til styret har web-ansvarlig deltatt på noen av møtene.
Representasjon
Jørgen Bogen har representert klubben på LMK’s landsmøte.
Media
Erik Nesmoen representerte klubben på radiointervju i NRK P1 mandag 9. oktober kl. 14:00 på Marienlyst i
forbindelse med at generasjon 2 av New Beetle ikke skal produseres lenger. Pål Thoresen i NRK P1 har
forespurt klubben. Takk til Erik som stilte velvillig opp.
Medlemsbladet

Klubbens medlemsblad, Folkevogn Tidende, har så langt kommet med tre utgaver i 2018. Blad nr. 4 vil som
vanlig bli sendt ut til medlemmene i desember og da med kontingentinnbetaling for 2019, regnskap og
årsberetning. Redaktør og styret har også i år mottatt mange positive tilbakemeldinger om bladet.
Annonsepriser for 2019 er satt til følgende:
Helside pr.nr. kr 1.200,- 4 nr. kr 4.000,-, Halvside pr.nr. kr 700,- 4 nr. kr 2.000
Siste side pr.nr. kr 2.200,- 4 nr. kr 7.000,- (første mann til mølla)
Unneberg bil har sluttet å selge VW-deler og klubben vil miste annonseinntekter der.
Kalender
Kalenderen for 2018 inneholdt bilder av medlemmenes biler og layout var som året før. Også denne gangen
med årets viktige terminer godt markert gjennom hele kalenderen.
Styret har imidlertid fått tilbakemeldinger på noen av bildene som ikke holder god nok kvalitet i forhold til
oppløsning.
Medlemsmøter / Årsmøte
I tillegg til de i tilknytning til delelagerkveldene, er det blitt avholdt følgende medlemsmøter i 2018:
1. Årsmøtet 2017 ble avholdt 17. november 2018. Årsmøtet 2017 vedtok på årsmøtet å innlemme
vannavkjølte Volkswagen eldre enn 30 år. Det ble stor debatt på årsmøtet rundt håndteringen av
forhåndsstemmene da hele styret ikke var informert om disse forhåndsstemmene før årsmøtet startet.
Viktig at kommende årsmøter holdes med en åpen forvaltning og full inkludering(leders anmerk.)
2. Møte hos MøllerGruppen på Frysja i Oslo den 7. mars.
3. Møte hos familien Rygh utenfor Holmestrand den 30. mai.
4. Medlemsmøte etter Årsmøtet med utlodning og utdeling av Plaketten og utdeling pris for fineste
ombygget kjøtertøy 14. november.

Delelageret
Delelageret på Efteløt, Skollenborg, har utenom juli og desember vært åpen hver 4. mandag i måneden for
delesalg og sosialt samvær. I tillegg hadde vi to ganger søndagsåpent, 15. april og 14. oktober. Det er solgt
deler og olje for ca. kr. 58.000,- kr i 2018. En stor takk til delesjef Knut Olav Sommerstad og hans
medhjelpere som holder orden på delene våre.
Boksalg
Vi selger fremdeles en del bøker når vi er på treff med klubbilen.
Arrangementer

14. – 15. april Classic car show, Hellerudsletta.
Styret mottok en skriftlig søknad om støtte i fra SCC ved Jon Hroar Ulstad. Søknaden ble innvilget. Klubben
hadde blader liggende på standen til SCC, og flere av medlemmene stilte med sine biler.

29. april ble klubbens tradisjonelle delemarked arrangert hos Norsk Samferdselshistorisk Senter på
Hønefoss.

1. mai stilte vi med klubbilen på Hot Shop sitt tradisjonsrike arrangement Bug-In.
Jørgen Bogen trosset kulden og vervet nye medlemmer.

4.mai stilte vi med klubbilen på NVK’s vårmarked på Ekeberg. Klubbens deltakelse er alltid populært blant
både nye og gamle medlemmer, og andre interesserte. Jørgen og Bjørn sørget for at standen var bemannet.

SCC på Gardermoen
17. – 19. august representerte vi klubben på SCC på Gardermoen. Klubben
hadde også i år egen plass på treffet, der vi hadde god plass til klubbtelt,
klubbilen, camping og utstilling av medlemsbiler. I år leide klubben telt, bord og
stoler. Alt stod klart på fredag, og ble hentet på søndag. IF forsikring som LMK har
avtale med stod også i teltet.
Svein Olav Grønvold hadde også i år lagd en flott gjettekasse med folkevogndeler.
Det var kun Knut Olav Sommerstad som hadde alle riktige. Han har fått premie.

Lørdag 22. september var klubben representert på NVK’s høstmarked på Ekeberg. Trekkplasteret denne
gangen var Svein Olav Grønvold sin Barndoor.

Høsttur til Ivansson bilskort i Töcksfors søndag 30. september.
Svein Olav Grønvold tok initiativ til denne turen. Været var fint og det var godt oppmøte på Ørje før avreise inn
i de dype skoger for å oppleve denne helt unike plassen rett ved grensa. Ca. 30 biler deltok.
Tur til Wolfsburg 10.-14. oktober.

I perioden 10. til 14. oktober 2018 ble det arrangert busstur til Wolfsburg med besøk på flere bilmuseer og
ikke minst et besøk på VW fabrikken. Byen og VW fabrikken fylte 80 år i 2018. Det var hele 39 deltakere på
turen. Klubben vedtok å dekke kr. 2.500,- per deltaker. Dette etter forslag på årsmøtet i 2017.
Klubbilen
Klubbilen ble også i 2018 brukt flittig på egne og andres arrangementer. Styrerepresentantene bor litt spredt,
og klubbilen må kjøres over lengre avstander. Jørgen B, Bjørn og Marte har kjørt bilen til diverse treff.
Etter SCC gav motoren tydelige tilbakemeldinger på at noe ikke er som det skal. Dette, i tillegg til at bilen har
en del rust, førte til at klubb-bilen nå står på ett verksted for mulige utbedringer. Styret har mottatt tilbud på
reparasjon av karosseriet, mens motoren må ut og tilbud på overhaling må hentes inn.
Styret kommer tilbake med mer informasjon om dette.
Klubbeffekter – ny nettbutikk:
Styret har byttet leverandør av klubbeffekter. Styret var ikke fornøyd med leverandøren, og har derfor gjort
avtale med en ny. I den nye nettbutikken vil medlemmene fremover kunne få et langt større utvalg og
variasjoner enn vi tidligere hadde. Både med gamle og nye illustrasjoner på kolleksjonene. Her kan kjøperen
selv velge hvilke trykk som skal brukes. Nettbutikken finner du via klubbens hjemmeside vvwklubb.no. Takk til
Marius H. K. Johansen.

Arrangementer i regi av lokallag Røyken, Asker & Bærum

21. jan

Vidregående motorkurs @ Kilen motor AS

28. apr

Garasjetreff lokallag Røyken, Asker og Bærum @ Adenauer garage

3. jun

Hurum Rundt Cruising #10 @ Sætre Hurum

4 aug

NM i Dekksparking @ Veitastrond

22. okt

Høstavsløutning @Aquanife Norge

25. nov

Type 4 motorkurs @ Kilen Motor AS

Klubbens hjemmeside:

www.vvwklubb.no
Websatus: Webansvarlig har også til dette styret anmodet om innhold, uten annet svar enn LMK
nyheter. Statistikken viser Forskriftssidene er usedvanlig mye brukt, og våre modellendringssider for
boble og buss brukes av Statens vegvesen for å dokumentere krav til bevaringsverdig – artig. Einar
Skaug ønsker å komme i kontakt med medlemmer som kunne tenke å hjelpe til med bakgrunnsstoff
for Hebmuller. Videre har siden som omhandler LMK forsikring blitt oppdatert så langt 27 ganger i
år – så mye arbeid ligger bak.
Nytt system for e-post og filhåndtering – styret har brukt web-basert møteromfunksjon – der de før
brukte en betal tjeneste fra Telenor for telefonkonferanser.
Trafikken opp fra i fjor på tross av at «trackingen» var nede i to hele måneder. Bildedelingen (via
Instagram) på siden er også mye brukt, men ikke mye av styret – dessverre.
Ny forside på nettsiden laget med bakgrunn av resultat etter spørreundersøkelse. Nå er
kontaktpersonene eksponert mere på forsiden slik at medlemmer vet at de eksisterer.

Styret, 29.oktober 2018
Sign.
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Bjørn Tore Fremgården
Marte Ingebretsen
Svein Olav Grønvold
Håkon Andrè Solberg

Medlemsansv.
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jørgen Nygaard Andreassen
Isak Syverhuset
Jørgen Bogen
Bjørn Rudberg
Per Henning Kilen
Marius Holm Krog-Johnsen
Kjetil Neset Brandal

