
 

        Venneforeningen til KNM Narvik 

Årsberetning fra 2013. 
 
Styret har i 2013 bestått av:  
 Leder: Thorbjørn Sørensen  
 Nestleder: Lorang Harald  Nyborg 
 Sekretær: Tom-Eddy Grønlund  

Den valgte kassereren har ikke fungert .  Erik Engnes måtte derfor fortsette med støtte av Gerd 
Engnes og Gunnar Eggen. 

 Representant fra stiftelsen:  Halvard Kausland. 
 Styremedlem:  Gunnar Eggen og Bent Moskvil  
 Varamann Roger Bäckstrøm og Erik Engnes 
 
 Revisor Thor Sigurd Kristiansen 
 Valgkomite Egil Johansen og Finn Ragnvald Lund. 
 
Det har vært avholdt  5 styremøter, men ingen medlemsmøter. Styreleder har deltatt på møte i 
Stiftelsen og et møte med offentlige etater. 
 
Ved utgangen av året hadde vi 127 betalende medlemmer.   Vi fikk 20 medlemmer i tilgang og 68 
medlemmer i avgang, de aller fleste grunnet manglene kontingentbetaling. Trolig har uvissheten og 
ventetiden medført sviktende interesse. 
 
Våre inntekter har, som det fremgår av regnskapet, bestått av kontingenter. En del av denne 
summen må imidlertid regnes som bidrag fordi mange har betalt mer en den fastsatte kontingent. De 
vesentligste kostnadene knytter seg til vedlikehold av fartøyet. Foreningens økonomi anses som svak 
sett i forhold til dens videre oppgaver. 
 
På vårparten ble de siste rester av rust sandblåst og grunnet.  Hele overbygget og alle dekkene ble 
vasket, høytrykkspylt og malt. Vi mottok 300 liter to komponent skipsmaling til en verdi av mer enn 
en ¼ million kr. fra Jotun og fikk en maler fra Coating Lab i Sandefjord til å sprøytemale etter 
arbeidstid. Dekket ble malt med rull. Det gjenstår dog mast, pipehatt, båtdekk, Bofors kanon, 
slepesonar og diverse små remedier. Vi har vasket mesteparten av skutesidene og startet maling 
men dårlig vær og vansker med å skaffe nok folk førte til at vi måtte avbryte i høst.  
Fra Jotun mottok vi en flåte bestående av 2 stk. pongtonger på 6,5 x 4 m. Vi gjorde den smalere til 2,5 
m og la et dekke av tre på den, vi fikk leid en kranbil til å frakte den til Horten. Vi fikk låne en 6m høyt 
stillas som vi monterte på flåten som vi brukt til å vaske og starte malingen av skutesidene.  
 
Som takk for all gavene holdt Stiftelsen med hjelp fra oss en grillaften for Jotunansatte den 29. sep. 
med omvisning på skipet. I den anledningen ble det storflagging. 
 
Det var en så stor lekkasjer i en av koblingene på HIAB kranen som vi fikk en tidligere mekaniker til å 
fikse. Han gjorde oss oppmerksom på at det var mye dårlig her. Det har igjen oppstått lekkasjer i 
kranen og vi må gjøre flere reparasjoner. 
Vi har vært i kontakt med yrkesskolen i Horten og de kunne være interessert i å utbedre det 
elektriske anlegget i undervisningsøyemed. 
Plast RIB’en er rengjort og motoren har vært til overhaling. Vi brukte båten til å vaske de lavere 
delene av skutesidene.  
 
Lokalavisen Gjengangeren spandert 2 sider med hederlig omtale av oss. All motgangen som vi har 
hatt ble belyst samt de positive sidene som byggingen av skipene hadde for det lokale næringslivet i 



 

slutten av 1960 årene. Det ble også presisert av vi ikke søker kommunen om bevilgninger, kun om 
dispensasjon fra bygningsloven til å fortøye skipet utenfor Marinemuseet. 
 
Styreleder i Stiftelsen har vært i møter med flere kommunale etater,  disse har en negativ holdning til 
prosjektet. Det gjenstår nå bare en politisk behandling som vil finne sted på vårparten. Det er i første 
omgang utvalget for plan og regulering som skal behandle saken. Styreleder i Stiftelsen har også vært 
i kontakt med politikere i forskjellige partier og redegjorde for prosjektet og det arbeidet som gjøres 
om bord. Han fremhevet antallet medlemmer i foreningen og viljen fra medlemmene til å 
vedlikeholde skipet.  
 
Det har siden nyttår ikke vært utført arbeid på skipet grunnet været. 
 
 
Styret 


