Hei alle sammen

Litt info om det som rører seg I HOG Rogaland
Lørdag 22 September (er klar over litt sen info)
Det skal være en tur til Flekkefjord i regi av Haugalandet, Lørdag 22
September, Det er bare å hive seg på , hotell bestilles selv av den
enkelte info på HOG siden. Flott tiltak 
Det er litt synd at dette kolliderer med Dealer på Mariero. Det er Åpen
Dag med grilling og prøvekjøring av nye modeller denne lørdagen. Her
trenger vi litt hjelp med Grilling og utfylling av papirer ved
prøvekjøring, kaffekoking etc. Noen som melder seg sånn på sparket?
Route 44 til neste år blir antageligvis første helgen i juni 2013, sånn at
det ikke kolliderer med andre treff og at det ikke kommer for tett opp
imot Roma, Oslo etc. Det er alltid mye som skjer i juni hvert år .
Glad melding  Vi har kjøpt inn glasshyller til Pokaler etc på hemsen i
butikken. Nå er det bare det berømte bordet som skal senkes og noen
bilder og oppslagstavla som skal på plass så kommer det seg 
Kaffemaskinen er på plass 
Nå utover høsten blir det til at vi setter oss på Hinna Bistro for en
kaffedrøs utover vinteren.
Vi betaler 10 kr som før for kaffen. Siste mann som går, gir koppen
med de innsamlede pengene i baren, så tar de seg av resten. Det
overskytende som mangler blir sendt på regning til kasserer en gang i
måneden  Vin lotteriet får vi prøve å få opp og gå igjen til høsten. Vi
ønsker noen frivillige til å ta seg av dette. Maiken tok ansvaret i fjor,
men bor så langt unna at det blir veldig tungvint for henne å
administrere dette, men vi håper jo å få dette til.

Vi har avlyst Oktober fest påmeldingene våre på Sjøhusene, så de som
vil på Oktober fest kjøper billetter selv… det var for laber interesse for
dette i HOG og det er jo synd, for det er veldig gøy og være med på
slike arrangementer, en hel gjeng sammen.
Ellers er det snart tid for Årsmøte 17.11.12 og valg til nytt styre, noen
er på valg andre ikke.. Vi kommer med mer info litt senere
Kate og Hildegunn 

