
INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING

I NORSK VETERANVOGN KLUBB
20. MARS 2023

 

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i
Norsk Veteranvogn Klubb 20. mars 2022 kl. 1900 på Tyrigrava, 3. etasje,

Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog.

DAGSORDEN

   1. Valg av møteleder
   2.  Valg av referent og fullmaktskomite
   3.  Godkjenning av innkalling
   4.  Godkjenning av dagsorden
   5.  Årsberetning 2022
   6.  Regnskap og revisorberetning
   7. Budsjett 2023
   9.  Fastsettelse av medlemskontingent
 10.  Valg av formann og styre
  - Valgkomiteen presenterer sin innstilling
 11.  Valg av revisor og valgkomite



ÅRSBERETNING FOR NVK
Styrets beretning for perioden 1. januar – 31. desember 2022

På den ordinære generalforsamlingen, 8. mars 2022, ble følgende styre valgt:
Leder: Thomas Falkenberg  Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Trygve Krogsæter Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Bård Nielsen  Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem Espen Sypriansen Valgt for 2 år (Ny)
Styremedlem Kjetil A. Olsen ikke på valg
Styremedlem Robert Søvik ikke på valg
Styremedlem Arnljot Elvenes Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Martine Hernæs Gjenvalgt for 2 år

Sekretær    
Inger Karin Lie var ansatt som sekretær i 40% stilling til hun avtrådte som sekretær 01.05.2022
        
Øvrige valg på generalforsamlingen:
Revisor: Rune Aschim

Valgkomité: Morten Patricksson
 Knut Larsen
 Ole Kristian Haugen
   
Styret har utnevnt følgende:
Viseformann i styret:  Trygve Krogsæter

Teknisk komite Ole Kristian Haugen (leder)
 Erling Alfheim
 Anders Kristiansen
 Paul Hotvedt
 Knut Magnussen
 Trygve Krogsæter
  
Web-ansvarlig: Christin Bjørnrud 
 
VeteranvognPosten: Øivind Grimsmo jr.
 er engasjert som redaktør.
 VeteranvognPosten har
 utkommet annen hver måned.

Redaksjonskomite for VP: Robert Søvik



Grupper:
Messinggruppen: Eivind Daldorff (leder)
 Ole Kristian Haugen
 Arnljot Elvenes
 Trygve Krogsæter
 Haakon Rodtwitt
   
Motorsportgruppen: Bård Nielsen (leder)
 Knut Larsen
 Morten Patricksson
 Øistein Hagfors

T-Ford-klubben: Kjetil A. Olsen (leder)
 Sigvald Buviken har vært ansvarlig for utgivelsen av PedalForden.
 Det har kommet 3 utgaver i 2022. Gruppen har for tiden 90 medlemmer.

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 12 styremøter.

Møter    
-  Det ble avholdt 14 møter på Tyrigrava i 2022, 7 i regi av NVK sentralt og 7 i regi av
   Messinggruppen. Disse er behørig omtalt i VP.
-  Generalforsamling ble avholdt på Tyrigrava den 8. mars. 2022  
-  Årsfest ble avholdt 26. november.

Tyrigrava AS
NVK sitter i styret for Tyrigrava as. Som klubbens
representant har Thomas Falkenberg stilt. Trygve 
Krogsæter har vært bisitter. NVKs styre har hele tiden
vært løpende orientert om styrearbeidet og vært med på 
å legge føringene for dette. Avslutningsarbeidene i 2022 
ble mere omfattende enn hva Tyrigrava as hadde forven-
tet. Utomhusområdet er hovedårsaken til dette i og med 
at det kom krav til en mer omfattende løsning enn det som 
var prosjektert. Dette har hatt økonomiske konsekvenser.  
NVKs styre har lagt frem sin mening om dette ovenfor 
Tyrigrava as. Regnskap for Tyrigrava as vil bli fremlagt på 
Generalforsamlingen.



Treff og arrangementer
    
7. mai Vårmarkedet på Ekeberg
 Dette var første marked som ble avholdt etter pandemien.
 Markedet var en suksess der både selgere og publikum vendte tilbake.

10. mai Vårsjekk, Bertel O. Steen
 Interessen for å få sine biler opp på en løftebukk og på bremseutprøvnings-
 installasjon ser ut til å være liten. I alle fall var det kun arrangørene som møtte.

22. mai NVK Varna
 Løpet ble gjennomført med 24 deltakere. Etter ny oppskrift ble det gjennomført
	 med	to	kvalifiserende	og	to	tellende	runder.	

27-29. mai Sneglefarten ble avlyst da for få hadde fungerende kjøretøyer.

10-12. juni Messingtrippen/T-Ford-løpet på Hadeland
 Løpet ble lagt til Hadeland som et ledd i feiringen av NVKs 70-års jubileum.
 Utgangspunkt for løpet var Hadeland hotell. Trettitre kjøretøyer deltok, noe som
	 er	rekord.	Løpet	gikk	innom	Nedre	Nes	gård	og	flere	generasjoner	av	familien
 Hvinden. Det var her NVK ble stiftet 15. mai 1952. Løpet var et endagsarrange-
 ment, men med mulighet for opptil to overnattinger før og etter løpet, et opplegg
 som gjorde løpet interessant også for mer langreiste deltakere.
 
 Sommerløpet og Dameløpet måtte avlyses da Styret ikke hadde mer kapasitet.

27. aug.: Vassumstevnet
 Dette var det 11. løpet i bakken. Løpet var fulltallig med tretti startende biler hvorav 
 syv førkrigs. Etterfølgende middag ble arrangert på Villa Sandvigen, rett bortenfor 
 Tyrigrava. 

2-4. sept.: 67. Automobilløpet Sandviken-Sundvolden 
 Årets løp var lagt langt vekk fra de tradisjonelle løypene pga. vegarbeider over
 Sollihøgda.  Dette er dessverre en situasjon vi må forvente de nærmeste årene.
 Løpet var i stedet lagt til Tyrifjord Hotell på Vikersund. NVK prøvde seg igjen på et
 opplegg der selve løpet var et dagsløp, men at det i tillegg var mulighet for over-
 natting i begge ender. Ca. 80 kjøretøyer deltok og kjørte en nydelig løype som
	 gikk	oppom	Krøder-banen	og	Simostranda.	Opplegget	fikk	positiv	tilbakemelding
	 fra	de	fleste.

17. sept.: Ekeberg-markedet
 Også høstmarkedet ble en suksess. Det ser ut til at markedet er tilbake!



Andre løp, arrangementer og treff
 7-seterløpet hadde mange deltakere fra NVK. Løpet startet i år fra Geilo og gikk
 via Aurlandsdalen til Lærdal. 13 biler var med. Ymer Sletten og Karl Mjelva var
 ansvarlige.

 Vassdragsløpet i Halden gikk som før Coronaepidemien, til Ed i Sverige.
 NVK var medarrangør. Det var noe færre deltakere enn vanlig. Dette løpet er
 perfekt for kjøretøyer fra midten av 1930-tallet og nedover. Flere bør få øynene
 opp for dette.

 Styrkeprovet i Sverige ble endelig gjennomført i Varberg, syd for Göteborg.
 Det var over sytti deltakere i årets løp. Valget av det gamle kusthotellet som
	 startsted	kunne	ikke	vært	bedre.	Likeledes	hadde	de	ansvarlige	laget	flotte	løyper
 og severdigheter vi kunne besøke. Neste år blir løpet i Danmark.   

Medlemsutvikling 
 Medlemstallet var 1006 medlemmer (alle kategorier inkludert) pr 31.12.22.
 Dette er en nedgang fra forrige år på 18, hovedsakelig ved naturlig avgang.
 Noen utmeldinger har det også vært, men tilgangen av nye medlemmer har
 vært større. Det synes vi er gledelig.

Klubblad VP
 VeteranvognPosten er kommet ut med
 6 blader som planlagt. Bladet har hatt
 svært varierende innhold og er «limet» i
 NVK som landsomfattende klubb.

Medlemsinformasjon
 NVKs internettside er oppdatert og vedlikeholdt av Christin Bjørnrud. 

  Klubbens Facebook-side er ment som en informasjonsside og ikke en debattside.  
  Ansvarlig: Christin Bjørnrud 

 NVK har delvis overtatt ansvaret for Facebook-sidene Messing og Nikkel Kjøretøy 
 og Vintage A&B Norske kjøretøy. 1919-1945. Disse sidene er administrert av Bue 
 David-Andersen. Trygve Krogsæter fungerer som administrator inntil videre på
 vegne av NVK.

Teknisk komite
	 Hovedarrangementet	med	bremseprøving	og	bedømming	til	plaketter	fikk	liten
 oppslutning. Det er derfor delt ut godkjenningsplaketter og restaureringspremier ut
 fra tidligere presentasjoner av kjøretøyer. Det ble delt ut syv godkjenningsplaketter 
 og tre restaureringspremier.

	 Det	er	gitt	flere	uttalelser	til	Tollvesenet	ang.	import	av	biler	i	løpet	av	året.
 Det har også vært god pågang av tekniske spørsmål som har blitt besvart.



Klubbens bibliotek
 Det har ikke blitt kjøpt inn nye bøker til biblioteket i år.
 Biblioteket vil bli en satsing i 2023.

Kalender 
 Vi har formidlet salg av veteranbilkalendre på Tyrigrava og via epost og telefon. 

Gavekonto 
 Gavekontoen har akkumulert 38 816 kr. Styret takker for gaver som er gitt
 til klubben.

Grasrotandelen
 NVK deltar i Grasrotandelen i Norsk Tipping. NVK vil med dette takke alle som
 sørger for at NVK mottar støtte via grasrotandelen. Klubben mottok ca. kr. 20 000 
 for 2022.
 
Klubbens hedersbevisninger 
 Inger Karin Lie ble utnevnt til æresmedlem
 Knut Larsen og Morten Patricksson ble tildelt den gylne skiftenøkkel.
 Det er sendt ut NVKs hedersnåler i gull, sølv og bronse til de som i løpet av de
 siste par årene har vært medlem i 50, 40 og 25 år! Vi både gratulerer og takker
 disse for støtten.

Klubbens Rover 1908
 Teknisk Komite har ansvaret for klubbens Rover. Det er gjort videre
 oppgraderinger som justering av forstillingen som har vært vanskelig å få
 tilfredsstillende.  Eksosanlegget er også fornyet.

 Bilen deltok på Messingtrippen til Nedre Nes gård og i Værdalsracet.
 Roveren lagres hos styremedlem Kjetil A. Olsen på Mogreina.



Samarbeid med andre klubber og organisasjoner
 LMK: NVK deltok på LMKs årsmøte i mars. Det har vært avholdt møte mellom
 LMK og NVK, der NVK orienterte om virksomheten og klubbens planer på
 Tyrigrava. 

 FIVA: NVK har vært i kontakt med FIVA med tanke på direkte medlemskap,
	 men	finner	det	tilfredsstillende	å	være	representert	i	FIVA	gjennom	LMK.	

 KNA: NVK har klubbmedlemskap i KNA.
 
 Årsavtaler: NVK har inngått årsleieavtale med Buick Club of Norway,
 Norsk Sportsvogn Klubb og BMW MC. Disse disponerer lokaler på Tyrigrava
 tilnærmet på samme vis som NVK.
 NVK har også hatt en spesialavtale med Norsk A-modell klubb. 
 
 Sommersesongen: NVK har innført og har ansvaret for veterandag på Tyrigrava
 på mandager i sommersesongen. Her er alle kjøretøyer som er 30 år og eldre
 velkomne. De øvrige dagene er utenfor NVKs regi.

Rabattavtaler 
	 Rabattavtaler	for	klubbens	medlemmer	er	inngått	hos	flere	firmaer,	og	liste	over
	 disse	finnes	regelmessig	i	VeteranvognPosten.
 
Styret vil takke medlemmer/ildsjeler som har gjort en innsats for klubben. 

Likevel	er	det	plass	til	flere!	Med	flere	aktive	
medlemmer som bidrar positivt ved arrange-
menter og til vårt eget blad kan vi få en enda 
bedre klubb.  

Tyrigrava, 9. februar 2023

Thomas Falkenberg
Leder

Valg av formann og styre
Følgende er på valg:
Leder Thomas Falkenberg stiller til gjenvalg
Styremedlemmer Kjetil A. Olsen og Robert Søvik stiller til gjenvalg

Styremedlemmer Bård Nielsen, Trygve Krogsæter trer ut av styret
Styremedlemmene Espen Sypriansen, Arnljot Elvenes og Martine Hernæs er ikke på valg.

Valgkomiteen legger frem sitt forslag på generalforsamlingen.



Her kan du lage dine egne notater:


