Styrets Årsberetning 2016

I året som har gått har styret hatt 3 styremøter. I tillegg har styret hatt god kontakt på tlf og
mail når det har vært nødvendig. Det har i år vært en del å ta tak i vedr mail systemet, som
vi fikk god hjelp av Jan From.
Pr. 31.12.2016 er vi 85 medlemmer i klubben; derav 6 stk i styret. Kasserer Eva W. har gjort
en fin jobb med rydding på medlemslisten.
Klubben var igjen på Ekeberg Markedet og vi ser at det er interesse for Austin Healey- bilene.
Takk til Lisbeth, Anette og Hans Chr. for deres oppmøte med bilene sine. Vi hadde også en
100/4 stående på NVK sin stand for GMM.
Det var også stor oppsluttning på Vårmønstringen i år med 30 biler kontra 23 biler i 2015.
Videre gjorde vi oss godt synlige på Stokke Bygdetun i juni der Vestfold Senter i Norsk MG
klubb arrangerte stort treff for engelske sportsbiler.
I år var den store Austin Healey turen lagt til Nørre Vosborg på Nord-Jylland med den danske
klubben som arrangør i fra 18-21 august. Vi var 53 biler totalt og derav 25 norske biler. Det
var et flott Austin Healey Rally. Stor takk til de danske arrangørene.
Høstens Ekeberg marked hadde vi med 3 biler en AH 100/4 og 2 flotte AH 3000. Takk til
sjåførene som kom helt i fra Tønsberg for å være med på dette i flott høstvær.
Så var det høstavslutningen på Tyrifjorden Hotell som alltid står til forvenningene når det
gjelder sted og mat. Det 3de. Klubbmesterskap i Rocker Cover Race ble gjennomført til stor
stemning med 25 biler og mange «kartlesere».
Alle arrangementer har vært annonsert på hjemmesider og vår FB side.
Takk til våre medlemmer som har stilt opp på turer og arrangementer med sin Austin Healey.
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