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Det er avholdt 6 styremøter, årsmøte og 3 medlemsmøter iløpetav året.
Lørdag l5.september deltok vi med buss 45 påpilmobilitetsuke i regi av Vestfold Fylkeskommune.
Lørdag 22. september var det samme arrangementet i Horten, hvor vi stilte opp med buss 45, noe
som vakte stor interesse, da bussen er godt kjent i Horten. Stor interesse og mange tok turen denne
lørdagen. Det er givende for oss å stille opp og vise frem bussene og hva som engasjerer oss.
Lørdag 29. september avsluttet vi sesongen med åpen dag på Arnes Auto i Hof. Vi stilte med buss
45, ogvar ifølge med mange veteranbiler, kiosk og musikkunderholdning av kolleger i Unibuss.
Vi har videre hatt mye kjøring mot vederlagpevåre busser gjennom sesongen. Vi har kgørtfor
Sanitetskvinnene, Vikingmarkedet i Borre, skyttelbuss ved helgecuper i håndball og basket. I tillegg
bryllupskjøring og for Re Historietrag på åpen dag. Alle vimøter har et forhold til gamle busser.
Ellers har det vært dugnader og mange turer til garasjen på Rød i Hof gjerxrom året.

Medlemsaktiviteter:
30 mars: Årsmøte på Flykaf,een med 18 medlemmer til stede.

l9.april: Medlemsmøte hos Scaniapå Borgeskogen med 17 medlemmer til stede. Svein Larsen
fortalte om nye Scania-modeller og motorer i bussene i dag. Vi ble servert kaffe / rundstykker.
26. maiz Vi arrangerte en tur til Gamlebyen i Fredrikstad for vare medlefilmer og busspensjonistene.
Vi var 21 personer som fikk en flott tur med ferjetur over fiorden, og en solfylt dag i Gamlebyen. Vi
besøkte modelljernbanemuseet som er verdt et besøk, med stadig nye utvidelser.

3. oktober: Medlemsmøte hos Br. Hanssens Auto med kun 11 rnedlemmer tilstede. Etter en
omvisning i museet, ble vi servert kaffe og kringle og hadde en del foreningssaker. Det er fortsatt
fantastisk hva denne gruppen har fatt til på den gamle BP-stasjonen på Stangeby.
29. november: Julemøte siunmen med busspensjonistene på Flykafeen. Vi var 52 som var med oss
denne kvelden. Vi bie servert julemat, dessert og kaffe, og det var stor stemning og mye bussprat.
Vi viste lysbilder om busstransporten fuaOL på Lillehammer i 1994, et trivelig giensyn etter snart
25 hr. Dette møtet er nok kommet for å bli en tradisjon, og alle koste seg utover kvelden.

Bussene:

Nr.1l: Den ble solgt Treiders Veteranbussklubb påNesodden i juni, og skal brukes som delebil.
Nr.74: Den har vært mye i trafikk i år, og gått uten probløner i hele sesongen. Er EU - godkjent
uten mangler. Vi hadde den på turen til Fredrikstad.

2-6445: Den er i orden, og har også vært mye i drift i år. Ingen jobb med den i år, kun vanlig
vedlikehold. Nye batterier måtte vikjøpe til den.
Z-60452 Den ble kjøpt tilbake i juni, og er delvis restaurert innvendig med nylt gulv og vegger, samt
seterammer som er brennlakkert. Vi har parkert den, restaurert gulvet rundt førerplass og gått over
lys og lamper. Setene er ikke originaie, så vi er i gang med å lage nye seter og vi vi1 trekke alt med
originalstoffsom var på lager hos RHF. Setejobben har vi satt bort til en hyggelig pris, og
trerammene er laget av en av våre medlemmer. Så Paulsenbussen håper vi er klar til en ny sesong.

Yeteranbusstreffet i Ulsteinvik
Avd. Vestfold var representert med leder Svein og Stein Rune, men ingen buss fra Vestfold i år. Det
var et ugrrnstig tidspunkt for oss, men et fint gfennomtørt treffog en interessant kortesjetur.

Lokaler:
Vi leier deler av en stor produksjonshall på Rød i Hof, med tiihørende lagerrom hvor vi lagrer deler
og verktøy. Det blir litt begrenset aktivitet, da det er lang vei å kjøre for de fleste av medlemmene. I
ar har vi vært noen fra styret som har vært og jobbet, og lite generelle dugnader. Vi har også hatt en
garasje i Horten til deler, som vi flyttet fra i sommer Vi har også tilgangtil møtelokaler hos
Paulsen-Buss på Skoppum, som vi benytter oss av. Styremøtene har vi avhoidt på Skoppum, noe vi
er veldig takknemlig for. Auto-Team i Tønsberg stiiler også møelokaler til disposisjon for oss. Vi
er alltid velkommen til Scania på Borgeskogen. Så vi har god tilgang til møtelokaler.
Økonomi.
Økonomisk har foreningen i 2018 hatt et meget godt ar, med gode inntekter på turkjøring.
Medlemsturene gir oss også noen kroner i kassen. Vi har ikke hatt de store kostnadene på bussene
våre i år.
Grasrotandelen og bussleie gir oss gode inntekter, i tillegg til kontingentandelen og momsrefusjon
fra hovedforeningen. Vi har en god økonomi, og en tilfredsstillende bankkonto.
Foreningen har en stabil medlemsmasse, med flere nye medlemmer i 2018. Det hadde vært
ønskelig med større oppslutning til våre aktiviteter blant den store medlemsmassen vi har i Vestfold.
I)et ser ut til at turene vi har hatt faller i god jord hos medlemmene, og våre busspensjonister.
Vi har et sted å være med våre busser, og et utmerket samarbeid med Br. Hanssens Auto på
Nøuerøy. De har sin 46 modell Volvo, som er med på våre opplegg.
Vi må igien fremheve at enkelte medlemmer har gjort en flott innsats med bussene dette åtret, og har
stått på med dugnader og tilsyn av lokalene våre.
Så en stor takk for vel utført innsats.
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