Referat Admiralforsamlingen 2011
Admiralforsamlingen ble satt i Heminghuset 25.oktober 2011.
Tilstede var 19 medløpere, 3 kandidater, samt Petter Larsen som gjest av Erik K.
Presidenten gjorde de ting en forventer seg av en president, - han ønsket velkommen! Han utnevnte
seg selv til ordstyrer og Admiralsekretæren til referent.
Hurtig gikk en over til opptak av nye medløpere.
Etter fadder Gerhards anbefalinger og Presidentens formaninger ble Edgar Huseby, bror av hoppsjef
Morten, tatt opp under øredøvende jubelscener. På samme måte ble to kandidater til tatt opp:
Normann Riksen etter anbefalinger fra fadder Alex, og Erik Andersen etter anbefalinger fra fadder
Rolf. Det hele ble en stilfull seanse der det ble utvist megen henførelse fra medløpernes side.
Etter at inntektsgrunnlaget for Staven på denne måten var øket med ca 10 %, tro Presidenten til med
å lese årsrapporten for skisesongen 2010/20010". Den gripende rapporten, forfattet i lyse
sommernetter i hans dikterstue på en øy utenfor Askerlandet, ble sporenstreks og uten opphold
godtatt av admiralsforsamlingen.
Kasserer og Revisor Eivind fremførte sin årevisse orientering om regnskapets stilling. Forsamlingen
satt fjetret av hans dyptpløyende analyse av "rikets tilstand" og fremtidige muligheter for finansiering
av forventete eksesser ifm. Skiforeningens 100 års jubileum. Han omtalte de pekuniære størrelsene
med detaljer om en-, 10-, og 100-talls besifring samt noen myntenheter han kalte "ører". Dette
forvirret Admiralssekretæren. I den tro at medløperne også kunne føle seg noe forvirret av alle disse
tallene, ble det derfor, på en måte - som til Admiralsekretæren å være må anses som "høflig
hviskende", bedt om å i det minste å sløyfe "ørene". Medløperne ble videre underholdt med en
rørende historie om skifte av bank og skjebnen til hyttefondet, - sistnevnte er nå "null and void" iht
kassereren.
Medløper og President Retired Lars synes ikke at Kasserer / Revisor hadde formulert sin
revisorberetning tilfredsstillende klart. En selvoppnevnt Setterevisor i form av Admiralsekretæren
leste da sin korte, fyndige, - men dog sterkt svevende revisorberetning om "vakre tall", en beretning
som ble godkjent ved akklamasjon.
Kassereren ytret et fromt ønske om at admiralforsamlingen skulle godta neste års
medløperkontingent på 450 kr. Han klarte etter hvert å få flere av medløperne til å begripe at av
disse 450 kronene, når de kom inn i på konto, ville 100 kroner bli overført til jubileumsfondet som pr
admiralsforsamlingens dato var på hele 4900 kroner. Igjen ble dette vedtatt med en velregissert
akklamasjon.
Valget ble gjennomført, tradisjonen tro, ved at en valgkomite bestående av Presidentskapet foreslo
gjenvalg for alle. Også helt i tråd med tradisjonen ble valgkomiteens innstilling tiltrådt ved
akklamasjon av nå 23 medløpere, inkludert Presidentskapet selv. Presidenten ble observert kledelig
rødmende over den æren han følte Presidentskapet ble vist av forsamlingen.
Foreningssaker ble gjennomført.

Admiralforsamlingen godkjente President Retired Alex som ny Æresmedlem, dog ikke uten noen
oppbyggelige kommentarer fra Skålemester Emeritus Hans Borti. Alex holdt en glad takketale og
klarte samtidig å flette inn en takk til sin hustru Anne som hadde bidratt til hans "standig" som
tidligere President. Talen ble senere omtalt som en av hans "store" taler.
Referatet fra Skifestivalen 2011 ble fremført med stor innlevelse av Robert. Referatet ble godkjent
uten for mye støy.
Tilslutt avrundet Presidenten admiralsforsamlingens formelle del ved å fortelle medløperne at
medløper Knut nå var tilbake som aktiv medløper etter flere år i Utenriks. Det ble huiet av glede over
å få den bortsendte sønn tilbake i folden av medløpere. Nok en tilvekst til inntektsgrunnlaget for
jubileumsfestivalen.

Presidenten ønsket velkommen til bords. Han overrakte blomster til Terje som nyss hadde rundet 75
år, og utnevne Skålemester Emeritus Hans Borti som kveldens setteskålemester.
Middagen ble gjennomført med vår kjære kokk Ragnar Beck i det kulinariske førersetet, - rødvin av
underlig opprinnelse akkompagnert av standard velsmakende høstmeny med gravet laks,
elgkarbonader og -stek avrundet med karamellpudding.
En mildest talt underlig "Tale til Staven" ble fremført av Christian. Han startet talen med å si at han
nok ikke ville holde en tale for Staven, men noe over et selvvalgt tema. Forsamlingen ved bordet
synes medløperens valg ikke var særlig klokt, og prøvde på forskjellige vis å få den uhørt politiske
talen avbrutt, dessverre til ingen nytte.
Noen rødvinsglass senere hjalp den nyopptatte medløperen Edgar til med å løfte stemningen igjen
med "Den gode historie" som ble til to til forsamlingens glede.
Under desserten dekorerte Presidenten kokken, Ragnar Beck, med "Presidentens hederstegn" for 10
år lang og tro tjeneste som uvurderlig støttespiller for utvikling av medløpernes diett, og smule
spiseforstyrrelser av helt temporær art,- også kalt "bulemi uten brekninger".
Etter et hyggelig måltid takket en av de andre nyutnevnte medløperne, Normann, for maten på en
særdeles bra måte.
Snipp, snapp, snute, så var den admiralsforsamlingen ute.
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