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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 10. APRIL 2019 KL. 19.00 

OBS! MERK DATOEN!  
 
Jeg booker møtene for 4 måneder av gangen 
og normal kjøreplan for mars ville vært den 
24., men den kvelden har Norsk Maritimt 
Museums Venneforening sitt årsmøte og med 
påsken så må det bli den 10. mars. 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene å ta med 
seg modeller, ferdige som uferdige samt annet 
av maritim interesse. 
 
Vel møtt! 
 
Jan Wellén, 
formann 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE/KLUBBMØTE ONSDAG 20. MARS 2019 

Årsmøte: 
 
15 medlemmer møtte. Formann Jan Wellén 
ønsket velkommen. 
 
1. Årsberetning. 

Formann Jan Wellén leste årsberet-
ningen. 
Årsberetningen ble godkjent. 

 
2. Regnskap. 

Regnskapet gjennomgått. 
Revisors rapport opplest. 
Regnskapet godkjent. 

 
3. Valg. 

Det ble i fjor forsøkt å stable en valgko-
mite på bena uten å lykkes. I år som i 
fjor sa hele styret seg villig til å ta gjen-
valg. Ingen motkandidater foreslått. 
Styret ble gjenvalgt. 

 
Styret for dette år blir dermed: 
 
Formann: Jan Wellén 
Nestformann: Rolf Hansson 
Kasserer: Jens Framnes 
Sekretær: Martin Gulliksen 
Styremedlem: Ståle Sannerud 
 
Revisor: Per Henning Kittilsen fortsetter som 
revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmøte: 
 
Jan Wellén informerte om en planlagt tur på 
fjorden med D/S Børøysund i anledning klub-
bens 40 årsjubileum. Vi snakker kølafyrt trip-
pelekspansjons dampmaskineri her, så dette 
blir stas! Turen er nå berammet til sjette juni, 
med avgang ca. klokken 17:00. Mer informa-
sjon kommer senere, men sett av kvelden! 
 
Steinar Brendeford, nytt medlem, fortalte litt 
om seg selv og hva han håpet å få ut av et 
medlemskap i klubben. 
 
Terje Westergård hadde med en byggejigg og 
tegninger til en storåttring som Truls Fallet 
skal kopiere. Truls har lyst til å lære seg byg-
ging av klinkbygde modeller, og da er det fint 
å få en slik hjelp! 
 
Peter Eriksen hadde med en modell av Ose-
bergskipet, et Billing Boats byggesett, i måle-
stokk 1:25. Han var ikke helt fornøyd med 
kvaliteten på byggesettet, og hadde erstattet 
en del av det med egne materialer. Men tross 
av de problemene var modellen blitt fin! 
 
Alt i alt et hyggelig års- og medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen 


