
ÅRSMELDING FOR RHF-h 2011. 

 

Året 2011 har vert et bra år for foreningen med høy aktivitet for de som vil la seg aktivisere.  

Årsmøtet ble avhold i lokalene til Teknisk museum i Bergen.  Her var det bra fremmøte en 

mørk og kald vinterkveld tidlig på året. 

Kristi Himmelfartsdag deltok vi på ”Vårmønstringen” i Lagunen, for 11 gang.  Også dette året 

med buss 5321 fra Askøy Bergen. Dette er en fin anledning til å vise frem så vel  busser, som 

å promotere foreningen. Dessverre manglet vi verve materiell for potensielle medlemmer til 

foreningen, noe som må tas tak fra sentralt hold snarest.  

Avdelingen har videre hatt en  åpen tur for medlemmer, med venner og kjente. Denne gikk i 

september i Nesbørutas hjulspor, med Nesbøruta fra INDL ( BNR veteranklubb) Turen ble 

omtalt i julenummeret av medlemsbladet Rutebil.   

Videre ble det arrangert et medlemsmøte i november sammen med den nystartede 

foreningen i Bergen ved navn Automobilhistorisk Forening. På dette møte hadde Johs. 

Tveiterås er meget godt foredrag med mange bilder om karosserifabrikken Alfr. Hartveid`s 

historie.  Videre var redaktør Bjørn Falck Russenes med og orienterte om foreningsarbeidet 

fra sentralt hold.  

Det vanket heder og ære for flere av våre busser på veteranbuss treffet i Drammen. Vi stilte 

med de fleste av bussene fra Hordaland. Spesielt vil vi få fremheve O 1861 (BHB) som nå ble 

vist på treff for første gang og ble hedret for dette.  

Medlemstallet er stabilt.  Styret vil i år fokusere på medlemsvekst.  Økonomien er god og gir 

rom for det nødvendige arbeid som er ønsket. Foreningen gikk med et mindre underskudd i 

2011, noe som skyldes kostnader med markedsføring av utleie av veteranbusser. Inntektene 

for dette til de som har kjørt for RHF-h er i overkant av 70 000,-, men synes i de lokale 

regnskapene og ikke i Rhf-h sine.  

Rhf-h har videre hatt oppdrag med kjøring for Fjell festning for 3 året på rad. Dette er satt 

bort til BHB veteran og generer kun en mindre provisjon. Videre har vi samarbeidet med 

Museet Gamle Bergen om kjøring der. Foreningen har også her hatt en mindre provisjon, 

med bussene som har kjørt har tatt inn over 30 000,- ( Modalen, BHB, Askøy Bergen/Rhf, 

BNR) 

Styret hadde i 2011 tre styremøter.   

Styret har lagt opp en aktivitetsplan for 2012 på linje med 2011. Medlemsmøte, busstur og vi 

prøver å få til et nytt arrangement ved navn Veteranbussens Dag.  Markedsføring av utleie 

av veteranbusser er fortsatt et fokus etter at vi investerte betydelig i dette i 2010.  
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