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Til medlemmene
INVITASJON TIL ÅRSMØTE/KLUBBMØTE ONSDAG 18. APRIL 2018 KL. 19.00
Velkommen til nok en hyggelig klubbkveld.
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta
med seg modeller, ferdige som uferdige samt
annet av maritim interesse.
Vel møtt
Jan Wellén
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REFERAT FRA ÅRSMØTE/KLUBBMØTE ONSDAG 21. MARS 2018
10 medlemmer møtte.
Formann Jan Wellén ønsket velkommen.
Årsmøte:
1.
Årsberetning.
Formann Jan Wellén leste årsberetningen.
Årsberetningen ble godkjent med en tilføyelse. (Turen til Horten)
2.
Regnskap.
Regnskapet gjennomgått.
Revisors rapport opplest.
Regnskapet godkjent.
3.
Valg.
Det ble i fjor forsøkt å stable en valgkomite
på bena uten å lykkes.
I år som i fjor sa hele styret seg villig til å ta
gjenvalg.
Ingen motkandidater foreslått.
Styret ble gjenvalgt.
Medlemsmøte:
Jan Wellén informerte om den planlagte modellutstillingen til høsten. Det vil bli et samarbeid med «Barnas Båtverksted». Dette er et
tiltak i regi av Maritimt Museums Venneforening.
Inger Hastun hadde med en modell under
bygging av Nordlandsbåten til Wisløff, byggesett av en Storåttring i målestokk 1/15. Skroget er nå ferdig og meget pent bygget. Hun
har tidligere bygget en slepebåt, et Billings
byggesett.

Morten er en spesialist i å skaffe seg verktøy,
preparater, materialer osv av alle slag! Han
hadde laget et bitte lite strekmått på egen
dreibenk! Pent arbeid.
I Maine USA hadde han kjøpt en slipejigg for
stemjern, høveltenner osv. Meget anvendbar
for å få nøyaktig korrekt vinkel og drepende
skarp egg! Ellers hadde han med fettstift fra
«Creta Color» til bruk for å lage nater til
dekksplanker samt eksempel på liming av
seilkanter istedenfor søm.
Ståle Sannerud hadde med seg noen sett med
akrylmaling av merket ”Lifecolor” beregnet på
sprøyting av skipsmodeller. Det spesielle med
denne er at den er tilgjengelig i nøyaktig de
fargetoner som forskjellige flåter brukte på
sine skip, han hadde med seg et sett med
”Western Approaches”-farger for Royal Navy
og et sett farger for den italienske flåten og to
sett for japanske skip, alt fra andre verdenskrig. Grått er ikke grått. Han hadde også med
seg et knippe bøker, bl.a. en nokså nyutgitt en
om norske Libertyskip og noen fra britiske
Pen & Sword om forskjellige klasser tyske
krigsskip.
Alt i alt et hyggelig års- og medlemsmøte!
Du kan se bilder fra møtet på vår fotoside:
http://www.pbase.com/
maritimmodellklubb/201803

Morten Tønnesen holder på med en modell Referat: Martin Gulliksen
av en Jakt fra 1894. bygget i Rosendal. Modellen bygges fra scratch etter tegninger fra vårt
medlem Finn Bjørneng. Målestokken er ca.
1/40. Skroget begynner å bli ferdig. Det er
slipt og preparert med alle tenkelige remedier. Båten skal utstyres med radiostyring, og
skroget må derfor være vanntett.
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