”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for:
Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold

r. 1 / januar/februar 2010
Kjære medlemmer!
Dagene lenges, og vinteren strenges, heter et ordtak. Vi får håpe vinteren går mot vår og mer varme
og lysere tider etter hvert. Godt nytt bussår til dere alle, selv om en måned av dette året er tilbakelagt.
Det blir ingen aktiviteter før årsmøtet, selv om det muligens kan bli noen mekkedager i mars.
I rammene under vil dere finne de nyhetene vi har planlagt fremover.
Innkalling til årsmøte.
Mandag 22. mars kl.19:00 avvikles årsmøtet på Flykafeen. Saker som ønskes behandles, må
være styret i hende innen 15. februar.
Det blir et ordinært årsmøte med årsberetning, regnskap, innkomne forslag og valg.
Enkel servering etter årsmøtet. Hjertelig velkommen.
Lørdag 24. april planlegger vi en ny Strømstadtur med Colorline fra Sandefjord kl. 10:00.
Her er vi avhengig av over 20 påmeldte, for å få en bra pris. Vi spiser koldtbord på ”Color
Viking”, og har tid til å handle i Strømstadområdet. Hjemturen går over Moss – Horten. En
tur flere ønsker, som vi gjentar. Påmelding til Harald (908 29 181) eller Stein Rune
(480 19 698) innen 10. april. Det er god frist, men vi regner med å fylle bussen også denne gang.
Avreise fra Frodegaten i Tønsberg kl. 08:30, og prisen er 350.- pr. person.
Det blir sendt ut SMS hvis vi skal ha mekkedager i Frodegaten. Det er fortsatt litt tidlig, vi
venter til det blir mer vår. Det gjenstår noe arbeid på Johansenbussen. (45).
Vi vil stille opp som vakter på årets Tønsbergmesse, og håper medlemmene er villige til å gjøre
en innsats, som betyr penger i kassa til lokalforeningen.
Husk også veteranbusstreffet på Fagernes i mai. Vi stiller med to busser. Følg med i ”Rutebil”
Grasrotandelen har vært en suksess for oss i 2009. Den korte tiden vi har vært med, har gitt
3.700.- i bidrag til foreningen, takket være en flott innsats fra medlemmene.
Er du ikke med ennå, er det bare å ta med spillekortet og organiajonsnummeret til din
spillekommisjonær og bli registrert. Org. nummeret vårt er 989 084 054. Lykke til!
Har du ikke fått Rutebil i det siste? Kanskje du har glemt å betale kontingenten?
Kontigenten for 2010 er Kr. 380.-, og kan innbetales til konto: 3705.06.52492.
Du som får denne i posten, men som har mailadresse, send den til meg, og vi sparer porto for
foreningen. Mailadressen min er:srklem@frisurf.no (Maser litt om dette ennå, det hjelper).
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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