
REFERAT 

ADMIRALSFORSAMLING 2004 

Admiralsforsamlingen ble avholdt i klubblokalene ved Hoimenkollen ski-arena 2. november 
2004. 

 

Tilstede var 23 stemme-berettige medl0pere, - ingen preget av tungsinn som vanligvis f0lger av 
innkalleiser til admiralsforsamlingen. 

Presidenten 0nsket velkommen til den 89. Admiralsforsamlingen. Man kunne se at han var 
tildels dypt mrt over sine egne f0lsomme og vakre ord. Han samlet seg imidlertid raskt, 
konstituerte seg selv som mmeleder, og besluttet deretter, - uten noe "om og men" at det var 
lovlig innkalt til mmet og at dette var beslutningsdyktig. 

Admiralsforsamlingens valg var avhold. Den konstituerte Admiralssekretreren patok seg 
uoppfordret vervet som mmereferent. 

Etter h0flig anmodning fra Presidenten, leste admiralssekretreren referatet fra Skifestivalen 
2004. Referatet ble av Presidentskapet oppfattet som vedtatt uten videre ved de bevegelser og 
ytringer som ble uttrykt av medl0peme og oppfattet av referenten til a vrere sakalt 
"akklamasjon". 

Som alltid har Presidentskapet sett det som viktig ikke a bidra til at enkelte av medl0peme kunne 
fristes til a henfalle til krisemaksimeringsytringer i et ellers hyggelig samvrer. Visepresidenten 
refererte derfor kun tilooye utvalgte deler av regnskapet, - som alltid kun til orientering for 
medl0peme. Hans forsikringer om vel stand, kalt "overskudd f0r, under og etter skatt", ble 
mottatt med dempet glede av forsamlingen, - 0konomi fremkaller jp ikke apne gledesytringer 
hos andre forsamlinger enn i misjonrer-mmer. Presidenten sluttetdette puhktet pa agendaen med 
a utbasunere for medl0peme at kontingenten av styret var fastsatt til a forbli 
uendret, dvs. kr 400. > 

 
Vise-presidenten foredro en beskrivelse av hvordan Presidenten og han hadde bundet 
Skiforeningen til a lane oss peisestu~ til yare "tvi-arlige" evenementer. Dette hadde de delvis 
oppnadd med egen kl0kt, delvis st0ttet av mkuseumsbestyrer Karin. De mottok fagnad fra 
forsamlingen. 

Admiralssekretreren ga, pa sterk oppfordring fra Presidenten, en kort, usammenhengende 
oversikt over de altemativer som fantes for a gj0re 90-ars jubileumet til noe 
spesielt.Admiralsforsamlingen oversa aIle sekretrerens sarkasmer og noen medl0peres 
formaninger, og bestemte med 18 stemmer at foreningens 90-ars jubileum i 2005 skulle feires 
med enjubileums skifestival, helst pa Kikutstua ide dype skoger nord for skiarenaen var. 

Admiralssekretreren orienterte kort om steget inn i intemett-alderen, mao. om 
www.sterkestav.net. 

For a forskane medl0peme og Admiralsforsamlingen fra valgprosedyrer som Presidenten anser 
som bade "kI0nete" og tidkrevende. Denne omtenksomme handling fra presidentskapets side' 
ble s.k. "akklimatisert" av medl0peme ved akklamasjon, som deretter valgte det sittende styret 
ved akklimatisering - og akklamasjon. 

Middagen ble gjennomf0rt pa tradisjonelt vis. 

Presidenten startet den mer uformelle del a~ Admiralsforsamlingen ved a angi en veiledende 
drinke'avgift pa kr 20, som i sin halv- eller helhet ville ga til jubileumsfondet. 
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