Nyhetsbrev nr 4 -2015
Da nærmer det seg slutten på 2015 og nok en sesong I HOG sin historie er over. Det var dette
året vi feiret vårt 20 års jubileum den 21. november med rekord oppslutting, 115 til bords må jo
sies å være heilt fantastisk. Det var en flott fest i en flott ramme der aktivitets gruppa hadde
gjort en fantastisk jobb for å gjøre det til en stilig fest, og det ble det.
Tidligere på dagen hadde vi avholdt vårt årsmøte med veldig godt oppmøte og noen gode
diskusjoner, viser til referat som kommer fra sekretæren. Jeg vil benytte anledningen nok en
gang å takke de som har gått ut av styret og ønske velkommen de nye. Vi har fått ny kasserer
som er Hans Petter Ulveseter, og ny Road Captain er Alf Magne Hult, samt Frode Brurås inn som
activity 2. En god gjeng som jeg er sikker på vil stå på for å gjøre også det neste året til et aktivt
og godt år for HOG Rogaland.
Når det gjelder aktiviteter i det kommende år, så vil vi også dette året lage en aktivitets kalender
der våre aktiviteter er merket av. Når den er klar så vil vi gi beskjed om det og kan da hentes i HD
butikken. Den første aktiviteten vi skal ha er julegrøt på hemsen i HD butikken lørdag 12.
desember, møt opp og kanskje det er du som finner nøtta i grøten. For videre aktiviteter utover i
2016 så er det å følge med på aktivitets kalenderen. Det vil bli rekefest som vanlig og et
førstehjelpskurs vil og bli arrangert, vil anbefale på det sterkeste å delta på det, vet ikke når en
kan få bruk for det, det har dette året vist at plutselig så har en bruk for det en har lært.
Vi har diskutert i styret om å sette frem ei sparebøsse på hemsen når vi har klubbkveld på
hemsen, ta 10 kr for kaffe og kake /vaffel som vil bli øremerket vårt samarbeid med KOR. KOR
dagen vil neste år gå av stabelen 21.mai. Det ble og luftet tanken om å steke vaffel et par timer i
butikken på lørdager i den mørke inne sesongen og ta en 10 kroning for det, håper at alle kan
stille opp på dette og hjelpe til viss dere blir spurt. Kommer vi i gang med dette så blir det etter
nyttår og frem til kjøringen starter i april.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som har deltatt på våre arrangementer i 2015 og gjort dette til et
godt og aktivt år for HOG Rogaland og ser fram mot et godt og aktivt 2016. Takker og fra styret
til Kenneth og Kent i butikken som dette året har solgt ca 60 nye Harleyer som må sies å være
bra, får håpe at neste år blir like bra.
Da ønsker jeg dere alle ei riktig god og fredfull Jul og med et ønske om mange fine pakker under
treet som det står Harley Davidson på.
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