
 
 

Årsberetning 2017 
 
 
 
30.01. Årsmøte 

Leder - Bente Holtan 
Kasserer – Berit Granerød 
Representant til KVB – Trine Heimdal 
 
Årsberetning og regnskap ble lest opp 
Trine Heimdal går av som representant i KVB og oppsummerer sine 5 år der  
Og i kjerringrådet. 
Vi planlegger sommerfest med Knut Kleppaker og bandet. 
Valg:  Berit tar gjenvalg som kasserer 
 Trine går av og Grete Andersen går inn som ny 

 representant i KVB. 
 Kristin går av som leder og Bente Holtan går inn som ny. 

 
27.02. Vi fortsetter planlegging av sommerfest. 
 Vi planlegger tur til Albir i huset til Merete Birkeland 

Bente Hvatum holder flott foredrag om Australia hvor hun har familie og selv har vært 
flere ganger. Tusen takk til Bente. 

 
03.03 Fest i grillhytta til Linda Augland og Mariann Nilsen. Mange feststemte damer 
 koste seg rundt grillen med medbrakt mat og drikke. 
 Flott hytte, flott tiltak. 
 Tusen takk Linda og Mariann! 
 
27.03 Vi får informasjon om fibernett. 
 
24.04 Diskuterer Spaniaturen. Vi beslutter å bevilge kr 10000 til møbler 
 på klubbhuset. Tessa foreslår å leie kontainer slik at folk i Vika kan 
 rydde hjemme. Ikke vedtatt. 
 
29.05 Vaskedag på klubbhuset! Det ble vasket og pusset og kostet ute. 
 Ingen bevertning. 
 



 
10.06 Sommerfest! 
 Kjerringrådet holder fest for fastboende på grillplassen. Knut Kleppaker 
 Deklamerte «Terje Vigen» og senere sang og spilte han og bandet  
 Evert Taube-viser. De var kjempegode og allsangen var veldig populær! 
 Vi serverte deilig fiskesuppe og kaffe /kaker. 
 Ca. 60 pers storkoste seg en flott sommerkveld! 
 Tusen takk til alle som hjalp til! 
 
21.08 Vi gjør de siste forberedelser til Spaniaturen. Vi ønsker også å henge opp 
 gardiner på klubbhuset pga romklangen! 
 
07.09 Jentetur til Albir. 7 forventningsfulle damer dro fra Torp til Albir for å bo  
 hos Merete Birkeland som stilte huset sitt til disp. for oss! 
 Etter en flott flytur/biltur banket vi på en låst port hvor ingen åpnet! 
 Kanskje ikke så rart da vi banket på hos naboen som ikke var hjemme! 
 Vel inne hos Merete ble vi tatt imot med åpne armer. Et fantastisk sted 
 med sitrustrær, oliven mm. Et deilig svømmebasseng og flott uteplass 
 med alt av utstyr. Vi storkoste oss i 4-7 dager med god mat og drikke! 
 Det ble også små utflukter, strandliv og shopping. Man skal lete lenge etter 
 et mer raust menneske enn Merete! Tusen, tusen takk til henne! 
 
25.09 Vi diskuterer saker til styret i KVB. Bla handikapparkering. Bente Holtan 
 Bente Holtan blir vara for Grete Andersen i KVB. 
 Vi planlegger jul! 
 
06.11 Vi har juleverksted hos den alltid like gjestfrie Anita Schrøder 
 Vi klipper og trykker på julekort mm. Kjempekoselig! Enkel bevertning 
 Tusen takk til Anita! 
 
27.11 Nytt juleverksted, nå på klubbhuset. Kreative damer koste seg og lagde masse 
 fint! Julebevertning til slutt! 
 Takk for i år!! 
 
 
        Bente Holtan 

 

  


