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.' ......- Venneforeningen til KNM Narvik

Årsmøte 21. Mars 2012 kl 1800.

Leder Thorbjørn Sørensen ønsket velkommen til de 16 medlemmene av foreningen som hadde funnet veien
til årsmøtet som ble holdt i Marinemuseet.

1. Konstituering.
Det var ingen kommentar til innkallingen.
Thorbjørn Sørensen ble valgt til møteleder. Tom-Eddy Grønlund til sekretær og til å underskrive protokollen
ble Gunnar Eggen og Odd Roger.

2. Årsberetning.
T. Sørensen leste opp årsberetningen. Det har vært liten aktivitet om bord siden skipet fremdeles ikke har
fått fast «ankerplass». Det har gjentatte ganger blitt suget opp vann fra dørken spesielt I mannskapsmessa.
Dessverre har det vært 3 innbrudd om bord siste året. Ett som vi ikke vet om det er stjålet noe, ett i
radiorommet - døra her ble ødelagt og noen ladere ble stjålet (uhf settene som de var ute etter hadde jeg
hjemme) siste innbruddet var i legens kontor, hvor vedkommende ble tatt av securitas da han ble påtruffet
gående med en sekk merket KNM Narvik.
Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

3. Regnskap.
Kasserer Erik Engnes redegjorde for regnskapet. Det er lite som har skjedd. Regnskapet er oppgjort med et
underskudd på kr 2845.43
På konto står det kr 50035.66
Årsmøtet godkjente regnskapet.

4. Fastsettelse av kontingent for 2012.
Her ble det en del diskusjon frem og tilbake om vi skulle kreve kontingent før skipet ligger på fast
«ankerplass». Det er et tidligere årsmøtevedtak som sier at kontingent ikke skal innkreves før skipet er
fortøyd på sin faste plass.
Årsmøtet støttet et forslag fra Ebbe at kontingent ikke skal kreves inn før skipet er på fast «ankerplass».

5. KNM Narvik' status.
Siste nytt er at Horten Kommune, Plan- og utbyggingstjenester, har i brev av 23.mars gitt midlertidig
fortøyningstillatelse av KNM Narvik dersom det ikke kommer innsigelser fra naboer. Fristen for dette er ikke
utløpt og videre saksbehandling må derfor vente.



6. Valg

Valgkomiteens forslag ble vedtatt:
Leder Thorbjørn Sørensen
Nestleder Lorang Nyborg
Sekretær Tom-Eddy Grønlund
Kasserer Erik Engnes
Styremedlem Ebbe Kvernrød
Styremedlem Halvard Kausland
Varamann Bjarne Aksel Hansen
Varamann Eddy Ferreira
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Ikke på valg
Gjenvalg 2år
Ny valgt 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Repr. Fra Stiftelsen
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

Revisor

Valgkomite

Thor Sigurd Kristiansen

Gunnar Eggen
Helge Rønnes
Finn Lund.

Gjenvalg 2 år

Møtet ble hevet kl 2000

Gunnar Eggen


