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––––– Tidning för Bürstner husbilsclub –––––
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– Ha en skön sommar och ta det lugnt på vägarna! –

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU
Telefon:
199 Pär Bergfoth		
E-post: 199pelle@gmail.co
Vice ordförande AU
1386 Katarina Svensson
E-post: katarina.solsjo@gmail.com

Tidning för medlemmar i
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med fem
nummer per år.

Utgivningplan för 2016
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

Ansvarig utgivare och redaktör
Pär Bergfoth (199)
Konserthusgatan 9 B
578 31 Aneby
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Redaktionskommitté
369 Sonja Sandvall
289 Kerstin Molander
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com
Mobil: 0705-57 36 33

070-264 92 95

Sekreterare AU
695 Torsten Lindberg		
E-post: torsten@lindberg.pp.se

070-655 87 50

Kassör AU
466 Marianne Schewenius
E-post: marianne.schewenius@telia.com

0524-716 22

070-69 39 524

Ledamot Webansvarig
1269 Kennet Malm
E-post: malm@jolie.nu

0121-30 644

070-575 31 42

Ledamot Medlemsregister
1217 Roger Jacobsson
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

0493-60 165

072-858 48 38

Ledamot
283 Stig Högberg
E-post: stighogb@telia.com

019-29 44 41

073-363 24 74

Ledamot Teknisk informatör
500 Kenneth Elfström		
E-post: 500bhc@gmail.com

0705-57 36 33

Ledamot Assisterande Webadmin
226 Leif Sjögren
E-post: amol.sjogren@gmail.com

070-58 19 791

019-58 19 05

Valberedning
466 Sture Schewenius
0524-716 22
1415 Christina Strömberg		
1186 Karl-Erik Eliasson
070-312 77 01

070-591 64 00
070-651 54 52

Revisorer
1340 Lisbeth Grundström

0660-25 21 55

070-380 89 73

Revisorsuppleant
363 Bertil Käll

019-22 68 05

070-517 01 84

Ansvarig Elmia-Camp
283 Stig Högberg

019-29 44 41

073-363 24 74

Materialförvaltare
948 Göran Åström
751 Kurt Blixt

0143-120 36
0143-123 44

070-207 05 20
070-353 05 46

Organisationsnummer: 847000-8668
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se
Bankgirokonto: 564-8308

0493-109 86

Mobiltelefon:
070-330 73 69

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199),
Konserthusgatan 9 B, 578 31 Aneby,
tel. 070-330 73 69, e-post: 199pelle@gmail.com

Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se

Verksamhetsberättelse för
Bürstner Husbils Club 2015.
Styrelsen för Bürstner Husbils Club avger härmed sin verksamhetsberättelse för klubbens verksamhetsår 2015 05 01 till 2016 04 30. Styrelsen har beslutat att bibehålla
tidigare omfattning av verksamhetsår.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Det var i Skutesjön 2015-05-09,
Lagunens Camping Strömstad 2015-08-29, Årsmötet Elmia 2015-09-12, Hultsfred
2015-10-24 och Eksjö Camping 2016-04-16. Två medlemsmöten har genomförts i
samband med aktiviteter, nämligen vid Teknikträff i Skutesjön 2015-05-09 och Sensommarträffen på Lagunens Camping Strömstad 2015-08-29.
Klubbens tidning Rullan kommer ut med fem nummer per år. Två nummer är i fyrfärgstryck i A4 format och tre nummer svartvita i A5 format. Föreningen har i april
2016, 310 registrerade medlemmar. Det är något fler än förra året. Vi brukar få ca 100
nya medlemmar per år, men det är lika många som avgår mest pga ålder eller att man
bytt bilmärke. Vid styrelsemöte i april var sista numret 1691.
Flera olika aktiviteter/träffar har genomförts med god anslutning. På Idé & Teknikträff i Skutesjön den 8 till 10 maj deltog 48 bilar. Sensommarträffen med klubbmästerskapet ägde rum på Lagunens Camping Strömstad 28 till 30 augusti. Här
deltog 50 bilar. Årets golfträff skedde i år på Mora GK den 23 juni med okänt antal
deltagare. Dessutom har en spontanträff anordnats i norr. Tyvärr så blev resan till ALKO GrossKötz 29-30 juni inställd.
Elmia mässan ägde rum 10 till 13 september. Clubcampen var fullbokad och det
traditionella tältet var det aktiviteter i tre kvällar där Forsbergs Fritidscenter bjöd på
grillbuffé under lördagskvällen. Årsmötet genomfördes på Elmia den 12 september
där 44 röstberättigade registrerats. Som vanligt bemannades klubbmontern i Bürstner
utställningshall av våra medlemmar.
Den 26 – 28 februari arrangerades Danmarks stora fritidsmässa, Ferie For Alle, i Herning. Roland och Maud (134) hade ordnat en träff där tillsammans med deras danska
vänner Knud och Doris. Det var 6 ekipage som hörsammade inbjudan.
Vår medlemsavgift beslutades att vara kvar på 300 kronor. Det innebär att föreningens
ekonomi nu är stabil. Till detta har också bidragit att kostnaden för tidningen har
kunnat hållas på en bra nivå genom att vi har kunnat använda de regler som gäller för
andra föreningar.
Styrelsen genom:
Pälle Bergfoth,
ordförande

Marianne Schewenius,
kassör

Torsten Lindberg,
sekreterare

STUDIERESA KEHL 28-30 juni 2016
Ankomst till campingen i Kehl den 28/6 .På kvällen välkomnande och samkväm.
Program för 29-30/6 står Burstner för och kommer senare.
Vi brukar bo på campingen i Kehl. Där var och en betalar campingavgiften själva. Dom
som inte har varit med tidigare har förtur. Avgiften, som gäller gemensam middag på
campingen, är inte fastställd ännu. Vi återkommer med detta också.
Medlem skall ha varit medlem i minst två år eller inte varit med på något fabriksbesök
de senaste åtta åren. Max 25 bilar.
Vid fler än 25 anmälda bilar upprättar vi en reserv lista om någon anmäld hoppar av, då
råder turordning.
Vid färre än 25 anmälda fyller vi upp med sådana som varit på fabriksbesök inom åtta
år då råder turordning deltager år först 2010 där efter 2012 där efter 2014.
Arrangörer: 289 Kerstin o Göran Molander 0413-542166 (säkrast eftermiddagar )
300 Stina o Jürg Grissemann.

ELMIA 7-11 September 2016
Mässan är 7-11 september 2016.
Det finns 50 platser och först till kvarn gäller OBS ej el, om ni vill stå bredvid varandra
måste ni komma samtidigt.
Anmälan och er ankomstdag anmäls till Stig Högberg på tel. 0733-632 474.
OBS endast telefonanmälan.
Alla som står på kampen skall stå i klubbens monter någon gång under mässan
Pris 2016 blir 900:- insättes på klubbens Bankgiro 564-8308 Snarast.

Våra träffar 2017:
VÅR/TEKNIKTRÄFF

Anrika Backamo Lägerplats vid den vackra Grimsjön.
Mer info kommer.
Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se

Sensommarträff med klubbmästerskap
i Ullareds Bygdegård
Den 26–28/8 kommer de sedvanliga klubbmästerskapen att hållas.
Vi kommer att stå på skolgården så vi får inte köra in förrän kl. 15.00 eftersom förskoleverksamhet pågår.
Träffen kan börja 09.00 med besök på Gekås, med parkering på deras
husbilsparkering. När ni fyndat klart kör ni till bygdegården kl 15.00 för
uppställning där. Endast ett fåtal elplatser finns. Det finns ingen gråvatten – toa-tömning.
Nyhet
Eftersom det är ont om tid (sommar), har vi tänkt oss att ALLA tar med en vinst till lotteriet
till ett värde av c:a kr 50:-.
Program
Fredag 26/8
09.00 -

(Frivilligt) besök på Gekås med parkering på deras
husbilsparkering. Passa på att fynda ……
15.00 Välkomna att köra in till Bygdegården. (Lämna lotterivinst).
16.00 – 17.00 Vi bjuder på korv o bröd.
19.00 Knytis med egen mat och dryck i Bygdegården.
Lördag 27/8
10.00

Medlemsmöte i Bygdegården.
Efter mötet bjuder vi på förmiddagskaffe.
12.00 – 13.00 Egen lunch
14.00 Klubbmästerskap (femkamp).
18.00 Buffé i Bygdegården. Medtag det Ni vill dricka till maten.
Söndag 28/8
10.00
11.00
12.00

Tipspromenad
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Avslutning. Tack och hej. Kör försiktigt.

Buffén består av 3 sorters kött, rostbiff, kalkon och rökt skinka. Olika sorters exotiska frukter, pan riche samt potatissallad med soltorkad tomat och basilika.
Deltagarantalet är begränsat till 50 bilar. Kostnad: kr 490:- (+ medtagen lotterivinst, c:a 50:-.
Betalningen sker till Bürstner Husbils Club:s bankgiro 564 – 8308 senast den 5/8.
Arrangörer för träffen är: Kenneth Elfström o Ing-Marie Elfström Glamsjö (500) med hjälp
av Bengt Olsson o Ingela Olsson Engelin (230).
Anmälan, senast 5/8, till Kenneth Elfström. Tel: 0705 – 57 36 33 eller
mail: 500bhc@gmail.com.

Viktigt att tänka på!
Ni som reser bort under vinterhalvåret tänk på att betala in
medlemsavgiften när ni är borta.
Det underlättar för medlemsregistrerare som då slipper skicka ut
påminnelser via brev och telefonsamtal det spar både tid och porto.
Likaså om ni ändrat adress, telefonnr, mailadress, bilmodell meddela det
till medlemsregistreraren så att allt stämmer när matrikeln kommer ut.
369 Sonja
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Glöm inte att anmälan
ny adress om ni flyttar!
Glöm inte att anmäla flytt till
medlemsansvarig i klubben om
ni byter adress.
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Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se
BERGFOTHS GRAFISKA AB

