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Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL KLUBBMØTE ONSDAG 20. APRIL 2022 KL. 19.00 

Vi inviterer igjen til klubbmøte i kafeteriaen 
på Maritimt Museum i Oslo! 
 
Som vanlig oppfordres medlemmene til å ta 
med seg ferdige som uferdige modeller samt 
annet av maritim interesse. 
 
Vel møtt. 
Jan Wellen 
Formann 
 

Klubbens fotoside: www.pbase.com/maritimmodellklubb - passordet er maritim 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE-KLUBBMØTE 23. MARS 2019 

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

Formann Jan Wellén leste årsbe-
retningen. Årsberetningen ble godkjent. 

2. Regnskap. 
Regnskapet gjennomgått. Revisors rap-
port opplest. Regnskapet godkjent. 

3. Valg. 
Det har tidligere blitt forsøkt å stable en 
valgkomité på bena uten å lykkes. 
Hele styret seg villig til å ta gjenvalg. 
Ingen motkandidater foreslått. Styret 
ble gjenvalgt: 
Formann: Jan Wellén 
Nestformann: Rolf Hansson 
Kasserer: Jens Framnes 
Sekretær: Martin Gulliksen 
Styremedlem: Ståle Sannerud 
Revisor: Per Henning Kittilsen 

 
Styret og de fremmøtte vil rette en stor takk 
til Norsk Maritimt Museum som lar oss be-
nytte museet til vår møtevirksomhet. 
 
Medlemskontingenten blir som før kr. 175. 
 
Det ble enighet om å gi kontingentfritak for 
året 2021 siden aktiviteten i klubben var så 
liten på grunn av Coronasituasjonen. De som 
har betalt for 2021 vil få den innbetalingen 
overført til året 2022. Påminnelse om innbeta-
ling for 2022 med kontonummer osv. kommer 
senere. 
 
Årsmøtet avsluttet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medlemsmøte: 
 
Jan Wellén redegjorde litt om Museet og de 
frivilliges arbeide der. Det er mange pensjo-
nister som jobber med «Barnas Båtverksted», 
«Båtlabben» og biblioteket.  
 
Erik Nordheim hadde skaffet seg tegninger fra 
Museet av den lille fergen DS Framnæs 4 som 
trafikkerte indre Oslofjord fra 1909 til 1956. 
Hun ble bygd ved Moss Verft. Propell i begge 
ender! Tegningen hadde han fått på et A4-ark 
og bygget etter det, så målestokken var litt 
uklar. En fin liten modell av en av indre Oslo-
fjords små slitere! Det er en hyllemodell, men 
han har utstyrt den med innvendig belysning. 
 
Iver Iversen hadde med en flott modell av 
HMS Bellona, et nyere byggesett fra Corel i 
målestokk 1:100. Iver var veldig fornøyd med 
settet! Meget god kvalitet. En meget pent 
bygget modell, vi ble spesielt imponert over 
kvaliteten på tauverket Corel har sendt med 
byggesettet! Bellona ble bygget i Chatham i 
1760 og var et av de første britiske linjeskip 
av tredje rang med 74 kanoner. Hun ble et av 
de mest berømte skip av den type i den bri-
tiske flåte. Hun tjenestegjorde i over 60 år, og 
var også med på Slaget på Reden i København 
i 1801.  
 
Flagg til skip produseres av BECC Flags & De-
cals (http://www.becc.co.uk/), det er bare å 
søke på nettet så finner man en forhandler. 
 
Alt i alt et hyggelig års- og medlemsmøte! 
 
Referat: Martin Gulliksen 


