
Referat fra Norges Cykleforbunds Veteranklubbs årsmøte,
           fredag 29. november 2019  i Hotel Radisson Blu Scandinavia, Oslo.
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Sak 1. I formann Jan Gjertsens sykdomsfravær åpnet styremedlem Terje Amundsen med å
ønske medlemmene velkommen til Årsmøte nøyaktig på klubbens 60 års 
jubileumsdato. Han opplyste så om at hele 7 av våre medlemmer var gått bort siden 
forrige årsmøte, nemlig de følgende: Bjørn Johansen, IL Sverre. Jan Håkon 
Svendsen Borge, BOC. Øivind Bøhler, Sp.kl. Rye. Knut Hvidsten, IK Hero. Ole 
Kristian Johannesen, Sagene IF. Bjørn Pedersen, Elverum IL. Ivar Westby, Torshov
SK. Disse ble minnet med 1 minutts stillhet.                                                         
Tore Milsett foretok så navneopprop. Det var 28 stemmeberettigede til stede.           

Sak 2. a) Innkallelsen ble vedtatt uten kommentarer.
b) Sakslisten ble vedtatt uten kommentarer.
c) Terje Amundsen ble valgt til dirigent og Arild Friberg til sekretær.

Sak 3. Årsberetningen (som var sendt ut til alle medlemmer i forkant) ble lest i sin helhet 
av Arild Friberg. Deretter ble punkt for punkt åpnet for kommentarer. Ingen 
kommentar innkom.
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Sak 4. Regnskap. (Var sendt ut til alle medlemmer i forkant). Tore Milsett gikk gjennom   
regnskapet som viste et overskudd på kr. 10.146,36.
Revisor Olav Tyrhaug leste og kommenterte revisjonsberetningen. 
Regnskapet  ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Styret foreslo uendret medlemskontingent kr. 250,- for 2020. Dette ble vedtatt 
enstemmig.

Sak 6. a) Forslag fra Stig Lundsør:  «Veteranklubben tilbyr alle norske Olympiske mestere 
og/eller Verdensmestere på øverste elitenivå, gratis livsvarig medlemskap fra fylte 
40 år.» 
Lundsør uttrykte som begrunnelse for forslaget, et håp om at dette kunne bidra til å 
skaffe klubben flere nye medlemmer ved «reklameverdien» i de høyt profilerte 
navnene. (Tore Milsett opplyste hvilke mulige «kandidater» som finnes pr. dato, 
nemlig Gunn-Rita Dahle-terrengsykling-OL/VM,  André Fosså Aguiluz-BMX-VM,
Thor Hushovd-landevei-VM, Knut Knudsen-banesykling-OL/VM og Monica 
Engblad Valen-landevei-VM.  Av disse har vi allerede Monica som medlem. André 



er bare 28 år og dermed litt for ung i dag, mens Knut, Thor og Gunn-Rita er «i 
målgruppen».)     
Tor Ødegaard gikk imot forslaget. Han hadde ingen tro på den nevnte «reklame-
effekten», men anbefalte klubben å markedsføre seg på forbundstinget i stedet. Odd
Kr. Holter sa seg enig med Tor, men bemerket også at forslaget behøvde en 
presisering henimot SYKLING, for eksempel ved en tilføyelse «tilsluttet NCF». 
Harald Kristiansen støttet Stigs forslag, og mente at vi hadde behov for de aktuelle 
navnene som «front» for klubben. Også Arne Blakkisrud, Per Morten Vaagan og 
Inger Ness tok ordet til støtte for forslaget. Etter en bemerkning fra Tor Ødegaard 
om at en av kandidatene hadde blitt strøket som medlem tidligere etter kontingent-
problemer, repliserte Tore Milsett at vedkommende nok hadde hatt en vanskelig 
økonomi på det aktuelle tidspunktet. Tore uttrykte at han personlig ikke ville ha noe
problem med å ta kontakt igjen med tilbud om livsvarig medlemskap, og han ga 
støtte til Stigs forslag. Fredrik Lamo støttet også forslaget, og ga samtidig en 
anbefaling om å kontakte forbundets «Masters-utvalg» for å komme i nærmere 
kontakt med mengden av «eldre aktive syklister». Egil Petersen hadde ingen tro på 
at vi vil få se noen av de aktuelle kandidatene på våre møter, selv om medlemskap 
skulle bli etablert.                                                                           
Forslaget ble så tatt opp til votering, med ordlyd «Alle norske, NCF-tilsluttede 
Olympiske mestere og/eller Verdensmestere på øverste elitenivå tilbys gratis 
livsvarig medlemskap i Veteranklubben fra fylte 40 år.»
Forslaget ble vedtatt mot én stemme.
Derved skal en slik ordlyd innføyes som tillegg i Vedtektenes § 3.

b) Forslag fra Styret: «Styret foreslår at ved neste årsmøte i 2020, endres 
styresammensetningen ved at ett av styremedlemmene velges som nestformann.
Styret vil da bli som følger fra 2020: Formann, nestformann, sekretær, kasserer, 
styremedlem og varamedlem.»
Terje Amundsen presenterte forslaget og nevnte at stilling som vise- eller 
nestformann har eksistert i klubben tidligere. Tore Milsett redegjorde videre for  
situasjonen med en syk formann, som har aktualisert spørsmålet. Grunnen for 
utsettelsen til neste årsmøte er at Valgkomiteen må vite hvilke stillinger som skal 
bekles. 
Odd Kr. Holter lurte på om det var noe i veien for å innføre endringen allerede fra 
dette årsmøtet, og Terje A. henviste da først til det valgtekniske som var nevnt, men
tilføyde at det på siste styremøte var enighet om at det nye Styret etter årsmøtet 
skulle re-konstituere seg ved at ett av styremedlemmene utpekes til nestformann. 
Tor Ødegaard mente at dette var en god løsning. 
Det ble så gått til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dette betyr at Vedtektenes § 5 revideres til samsvar med vedtaket i forkant av 
Årsmøtet 2020.
 

Sak 7. Tom Larsen fra Valgkomiteen presenterte komiteens forslag:
Formann: Jan Gjertsen Lørenskog CK   (Gjenvalg for 1 år)
Sekretær:             Arild Friberg IK Hero              (Gjenvalg for 2 år)
Kasserer: Tore Milsett Lørenskog CK   (Ikke på valg)
Styremedlem: Terje Amundsen Stjernen IL         (Gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Terje Opsahl   IK Hero              (Ikke på valg)              

         Varamedlem               Ole Kr. Karlsen         Tønsberg CK      (Gjenvalg for 1 år)



Revisor: Jon H. Eriksen Sagene IF      (Ikke på valg)
Revisor: Olav Tyrhaug IK Hero     (Gjenvalg for 2 år)

Samtlige foreslåtte på listen ble enstemmig valgt.

Valgkomite – ble valgt av årsmøtet:
Formann: Tom Larsen IK Hero           (Gjenvelges for 1 år)
Medlem: Stig Lundsør Horten OCK (Gjenvelges for 1 år)
Medlem: Per Morten Vaagan TVK             (Gjenvelges for 1 år)
 

AVSLUTNING:
Terje Amundsen skulle avslutte møtet, men flere ønsket å si noe. Fredrik Kveil, 
som eldstemann til stede, håpet på god virkning av de tiltak som var foreslått for å 
få inn nye medlemmer i klubben. Dessuten håpet han at Veteranklubben ville ta 
bedre vare på sine livsvarige medlemmer enn hva NCF greier med sine 
«honoratiores». Invitasjoner og informasjon til disse glimrer ved sitt fravær, og de 
føler seg glemt. Klubben må vise seg bedre enn som så. Fredrik rettet videre en 
takk til det sittende styret for godt arbeide, spesielt i forbindelse med jubileet. Og 
særlig ville han berømme Tore Milsett for stor innsats.
Deretter uttrykte Arne Blakkisrud en viss bekymring over å måtte «hoppe etter 
Wirkola», for han hadde tenkt å berømme styret på samme måte som Fredrik Kveil.
Han krevde en stor applaus til styret, og fikk det.
Inger Ness tok opp Jan Gjertsens situasjon, og ønsket å få årsmøtets godkjennelse 
for en hilsen til Jan med blomster, ønske om god bedring og takk for jobben han har
gjort gjennom flere år. Årsmøtet applauderte dette kraftig.
Så kunne Terje A. avslutte formelt ved å takke medlemmene for et godt 
gjennomført årsmøte, og han håpet at kveldens jubileumsmiddag ville bli vellykket.

 

           Under middagen var det tid for hyggelige begivenheter:
Selv om klubbens formann, Jan Gjertsen, hadde sykdomsforfall, hadde han skrevet 
en tale for kvelden. Talen, som gikk inn på både klubbhistorie og nåtidens 
aktiviteter, ble lest opp av Arild Friberg. Under talen ble det fra Styret overrakt 
blomster til Fredrik Kveil, som hadde samme jubileum som klubben – siden han var
medlem fra stiftelsesdatoen. Tor Ødegaard og Odd Kr. Holter ble også beæret med 
blomster for langvarig og viktig innsats for Veteranklubben. 
Jan-Oddvar Sørnes, President i NCF, var særskilt invitert, og hilste fra forbundet og
gratulerte med dagen.
Vinneren av Veteranklubbens Ungdomsstipend for 2019, Sakarias Koller Løland,  
var også invitert gjest til middagen, og han mottok Diplom fra sponsor «Interspons 
AS» og klubben, dessuten blomster og klubbens jubileumsbok fra 50-årsjubileet. 
Stipendet utgjøres av en ukes treningsopphold i Europa vinteren 2019/20 sammen 
med laget «Team Joker Fuel of Norway».              
Veteranklubbens Pokal skulle også utdeles, men vinneren Amund Grøndahl Jansen 
hadde meldt forfall til middagen. Så pokalen må overrekkes ved en anledning til 
sommeren. Pokalen sto framme på utstilling under middagen.



Vi kunne så foreta en gledelig og forhåpentlig overraskende tildeling av 
Veteranklubbens Hedersmerke til Tore Milsett, samt blomster. At han skulle 
fortjene dette, er hevet over tvil. Han er vår mangeårige og dyktige kasserer, men 
fungerer også som redaktør av rundskriv til medlemmene om alt som foregår i 
sykkelverdenen (seks ganger om året), sykkeltur-arrangør innenlands og utenlands, 
og har tatt jobben som sekretær i tillegg da det var nødvendig. Og hele tiden, år 
etter år, med et smittende humør. Klubben har mye å takke arbeidsjernet Tore for!   
Endelig ble medlemmene av arrangementskomiteen, Terje Amundsen og Arild 
Friberg, overrakt blomster for innsatsen.
Middagen gikk etter hvert over i en klassisk «Husker du»-kveld, og praten stanset 
først da vi (i henhold til avtale) ble «kastet ut» kl. 2400. (Men noen samtalegrupper 
fant andre steder å fortsette på......)

 
           


