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Kjære medlemmer!
Et godt nytt år til dere alle, og vel overstått julen. Førjulen ble en merkelig tid, med snøvær og
regn på hverandre. Men jeg håper dere har hatt en fredelig jul med familie og venner. Vi har et
spennende år foran oss, som alltid når vi står foran et nytt og ubrukt år. I foreningen har vi
også oppgaver og aktiviteter i 2013. I rammene under er det listet opp saker vi brenner for med
aktiviteter frem mot sommeren.
Det blir nå arbeidet med motoren på 45, og deler er bestilt fra Sverige. Det er medlemmer som
holder på med den. Gulvet bak i 74 blir nå restaurert, og vinduene er skiftet til enkle glass. Vi
har nå muligheter for å sende samlet melding på SMS, som forenkler innkallinger og
dugnadtider. Så det blir nok aktiviteter i Frodegaten utover vinteren og våren.
Årsmøtet er berammet til onsdag 27. februar kl.18:30 på Flykafeen. Nærmere møteinnkalling
vil bli sendt ut senere. Regnskap og årsberetning vil bli utdelt på årsmøtet. Enkel servering.
Vi forsøker å få til et medlemsmøte i april. Tid og sted kommer vi tilbake til senere.
Alle aktive medlemmer har fått giro på medlemskontingenten, som lyder på 380.-. Det er viktig
å betale den for å opprettholde medlemskapet. De som ikke får Rutebil, er det mulig at dere
har glemt å betale kontingenten. RHF konto er:3705.06.52492.
Vi har nå produsert blå T-skjorter med logoen til avd. Vestfold i front, og bilde av Johansenbussen (45) på ryggen. Disse selges for 150.- pr. stk., og kan bestilles hos Stein Rune.
Vi har også DVD er fra tre treff i Vestfold til salgs, og eldre nummer av «Rutebil».
Avdeling Vestfold har en flott Web-side, gå inn på:www.rhf-vestfold.no Her ligger det mye
interessant stoff og info for våre medlemmer i Vestfold.
I julenummeret av Rutebil er det artikkel om årets veteranbusstreff, denne gang i Lærdal. Vi
tar sikte på å stille med 74, og må få den klar til mai. Håper å se mange medlemmer på dette
treffet. Dere må følge med i Rutebil. Men bestill rom i tide, hotellene blir raskt fylt opp.
Grasrotandelen rusler og går, og vi tar imot flere medlemmer. Det er gode inntekter for oss.
Ta med spillerkort og org. nr. til spillekommisjonæren og bli registrert. Org.nr. 989 084 054.
Nå hjelper det med mailadresser, men er det noen som har fått mail i det siste, så send den til:
srklem@frisurf.no
Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold.
RHF Vestfold: Foreningen der du treffer venner, og får flere.

”På hjul med historien”
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