ÅRSBERETNING 2021 – TRØNDELAG
VETERANVOGNKLUBB (TVK)
Styrets sammensetning
Formann: Tor Ove Røe. Kasserer: Bjørn-Inge Haugan. Sekretær: Klaus Klakken.
Styremedlem: Bjørn M. Myhren og Erik Foss.

Styremøter:
Det er i 2021 avholdt 7 styremøter. Saker som er behandlet:
Gjennom styrets sammensetning, roller og oppgave
Agenda og aktiviteter for kommende medlemsmøter
Sendt ut purringer på manglende betalinger årskontingent og ryddet i medlemsregister.
Planlagt markering og aktiviteter i forbindelse med TVK's 50 års-jubileum 2022
Oppnevnt komite for klubbkalender og komite for 50 års jubileum.
Søkt om Kulturvernmidler til rullende materiell: Wartburgen, og dette er innvilget med
inntil kr 50 000.-

Året 2021 har også vært preget korona pandemien, og dette har blitt førende for
avgjørelser knyttet til søndagsturer, i tillegg til ordinære medlemsmøter og andre treff.
Vår-mønstring og Julemøte ble avholdt, TVK's tradisjonelle delemarkedet og Nasjonal
Motordag ble avlyst.
Det ble i 2021 ryddet opp i antall adressater for mottak av Magasinet. Likeså fikk vi
for første gang på lenge et oppdatert medlemstall etter ajourførte innbetalinger av
årskontingent innen gjeldende år.
Medlemsmøter:
Det er i 2021 avholdt 3 medlemsmøte på Byåsen videregående skole.
Det første møtet ble avholdt i august, da var det 18 måneder siden siste medlemsmøte.
Til møtet i oktober var Geir Ove Svinø fra StyreWeb invitert, og informerte om
StyreWeb og Grist. På Gnist kan medlemmene selv legge inn opplysninger og bilder
av sine kjøretøy.
I november ble det avholdt Julemøte på Toppen Kantine med 47 deltakere.

Årsmøtet for 2020 ble avholdt i mars.
Aktiviteter:
Ble også i 2021 invitert av 17 mai komiteen til å arrangere kortesje. Det ble kjørt 2
kortesjer, med 45 kjøretøy i hver. Flere klubber ble forspurt om å delta.
Det har vært søndagsturer, bl.a. til Lensvik, Teigen, Løkken, Kystens Arv på
Stadsbygd, og en uforglemmelig tur til Kjell Ivar Haltvik, (Freia bilen) på Ekne.
Vårmønstring ble avholdt på City Syd i mai, med ca 100 kjøretøy.
Nasjonal Motordag ble avlyst
TVK var invitert til Treff Trondheim på Torvet i september, og vi stilte med 10
kjøretøy og vi fikk stor oppmerksomhet blant de besøkende.
Magasinet:
Det har utkommet 2 Magasinet i 2021. I desembernummeret var det med en
Jubileums-kalender med bilder av kjøretøy tilhørende medlemmene.
Medlemstallet:
Ved utgangen av 2021 var vi 221 medlemmer, inklusive 3 familiemedlemmer samt 2
bedriftsmedlemmer.
Økonomi:
Klubbens resultatregnskap for 2021 viser ett overskudd på kr 12 396.sum egenkapital er kr 650270.-

For styret
Klaus Klakken
Sekr.

