Referat fra medlemsmøte i Statoil Veteranklubb Mongstad 04.oktober 2016
Tilstede ca 50 medlemmer
Kolbjørn Haugland ønsket alle hjertelig velkommen.
Velkomstsangen i det flotte høstværet vi har nå måtte bli ”Fagert er landet”.
Oddrun Vabø leste referat fra forrige møte – 06.09.16.
Kolbjørn informerte om Seniorforum som ble avholdt i Haugesund i uke 38. Han og fru Målfrid var
representanter for klubben. Det hadde vært interessant, men også mye klaging på manglende lokaler
etc. . Kolbjørn hadde fortalt at vi hadde det ganske bra her hos oss, turer, museumsgjengen og
tilgang til lokaler. I ettertid hadde Bergen Seniorklubb tatt kontakt og ville gjerne komme på besøk i
januar 2017. Kolbjørn avklarer med styret. Det ble også nedsatt et utvalg,
Pensjonsreguleringsutvalg, som skulle arbeide med pensjonen fra Storebrand. Han var lovet referat
fra Seniorforum før dette møtet i dag, men det var ikke mottatt.
Han informerte også om Bilfører 65+ v/Statens vegvesen og inviterte til kurs 15. og 17. november.
Kurset m/ diskusjoner underveis varer i 4 timer pr gang og er gratis.
Arne Leikvoll fra turnemnda informerte om julebordet 29.-30.11. på Panorama hotell. Pris pr person
kr. 1.300 + 200 for enslige. Det vil bli satt opp busser. Mer informasjon og påmelding vil komme i
løpet av ca 14 dager. Kåre har forberedt en overraskelse i forbindelse med julebordet og den er nå i
orden.
Kjell Dahle informerte om aksjonen 16. 10. Innsamlet beløp pr i dag kr. 99.500,-. Informasjonen til
husstander er pakket og klar til utsending. Berit har behov for hjelp på kjøkkenet i forkant av
arrangementet og tar imot navn på frivillige i dag.
Pensjonistsangen ble sunget flerstemt ☺.( Vi klarte det til slutt)
Før gjesten kom gikk praten livlig rundt bordene. Kåre brukte anledningen til å selge noen eksemplar
av Mongstadboka.
Gjesten, som var Jan Foss med gitar, musikkboks og flere hatter , ble ønsket velkommen av Kolbjørn.
Vi ble underholdt med Finn Kalvik, Johannes Kleppevik m/ fl og vi fikk også lov å synge med .
Deilige snitter m /kaffe og te ble servert av kjøkkengjengen.
Litt mer sang og musikk fra Jan Foss før han fikk hjertelig takk av Kolbjørn. Jan F. ønsket at honoraret
kr. 500,- ble gitt til et godt formål. Kåre fikk raskt forsamlingen med seg på at beløpet ble overført til
”Krafttak for kreft ” slik at innsamlingsbeløpet da ble kr. 100.000.
En oppfordring: ”Damo” til Kjell i museet mangler klær. Skal sitte foran symaskinen og dumt å måtte
sitte der naken. Har noen klær som kan passe?
Kvelden ble avsluttet med Bingo m / Danmarksfergetur som hovedgevinst.
Kolbjørn takket for frammøte og ba om tilbakemelding på bordplasseringen. Det var dekket til 48
personer denne kvelden på småbord. Argumentet for å endre tilbake til langbord var at vanligvis
møtte det ca 60 personer og da ville det bli trangt.

Oddrun Vabø, ref.

